
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:15            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   07:17  
الع�صاء......   08:41

االثنني  15  يوليو  2019 م  - 12 ذي القعدة  1440  العدد  12682    
Monday   15   July   2019  -  Issue No   12682

خليفة بن زايد ي�سدر ق�نون� بت�أ�سي�س 
هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
حفظه اهلل ب�شفته حاكماً لإمارة اأبوظبي، قانوناً باإن�شاء هيئة اأبوظبي 

للطفولة املبكرة تتبع املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
 ون�س القانون على اأن تكون للهيئة �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة وتتمتع 
ا�شرتاتيجية  بو�شع  وتخت�س  للت�شرف،  الكاملة  القانونية  بالأهلية 

�شاملة لتطوير الطفولة املبكرة يف الإمارة.            )التفا�شيل �س2(

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

�شودانيون يوا�شلون التظاهر يف العا�شمة اخلرطوم )رويرتز(

دور غام�س لالبنة وال�شهر

حممد بن زايد يبحث مع وزيرة الدف�ع الأ�سرتالية 
عالق�ت التع�ون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
اأم�س يف ق�شر ال�شاطئ  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
الدولة  ت��زور  التي  الأ���ش��رتال��ي��ة  ال��دف��اع  وزي���رة  رينولد  ليندا  معايل 

حاليا.

وبحث �شموه والوزيرة الأ�شرتالية.. عالقات ال�شداقة والتعاون بني 
يف  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  خا�شة  تطويرها  واإمكانات  البلدين 

املجالت وال�شوؤون الدفاعية والع�شكرية.
كما ا�شتعر�شا عددا من الق�شايا وامل�شتجدات الراهنة على ال�شاحتني 

الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر ب�شاأنها.
)�شور اخرى �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزيرة الدفاع الأ�شرتالية    )وام(

غارة للتحالف توقع قتلى يف �صفوف امللي�صيات ب�صعدة

احلوثيون يتخلفون عن اجتم�ع تنفيذ اتف�ق ال�سويد
خالف�ت توؤجل توقيع الإعالن الد�ستوري يف ال�سودان

ورام  غ��زة  يف  م�سري  وف��د 
والتهدئة  امل�س�حلة  لبحث  اهلل 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

اأجرى م�شوؤولون اأمنيون م�شريون 
يف الأي�����ام الأخ�����رة م��ب��اح��ث��ات مع 
حركتي  م����ن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ق������ادة 
اندلع  دون  للحوؤول  وحما�س  فتح 
ا�شرائيل  ب���ني  ج���دي���دة  م���واج���ه���ة 
غزة،  على  ت�شيطر  ال��ت��ي  وح��م��ا���س 
فل�شطينية  م�شادر  اف��ادت  ما  وف��ق 
امل�شري  ال���وف���د  وت����راأ�����س  الح������د. 
وكيل جهاز املخابرات امل�شري اأمين 
يف  مباحثات  الوفد  واج��رى  بديع، 
اهلل  رام  ويف  وال�شبت،  اجلمعة  غزة 

ال�شبت.
وق��ال��ت ح��رك��ة ح��م��ا���س يف ب��ي��ان اإن 
اهلل  رام  اىل  ت��وج��ه  امل�شري  ال��وف��د 
من  موقفها  وحمل  ال�شبت،  �شباح 

امل�شاحلة مع فتح والتهدئة.

�سبط خلية اإره�بية خططت 
لهجم�ت �سد متظ�هرين ب�جلزائر

•• اجلزائر-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية، ام�س الأحد، �شبط 5 عنا�شر اإرهابية كانت 
تخطط لتنفيذ هجمات ت�شتهدف املتظاهرين ال�شلميني ، با�شتخدام عبوات 
متفجرة. وح�شب بيان وزارة الدفاع اجلزائرية، فاإن الأمر يتعلق ب�اإرهابيني 
ت�شتهدف  اإره��اب��ي��ة  هجمات  لتنفيذ  يخططون  ك��ان��وا  عنهم،  مبحوث  غ��ر 
با�شتعمال  وذل��ك  الوطن،  من  خمتلفة  مناطق  عرب  ال�شلميني  املتظاهرين 
 5 التي مكنت من توقيف  للعمليات  تبعا  البيان:  واأ�شاف  عبوات متفجرة. 
عنا�شر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، من طرف مفرزة للجي�س الوطني 
 7 اإىل   3 ال�شعبي، بالتن�شيق مع عنا�شر الدرك الوطني خالل الفرتة من 

يوليو 2019.
تر�شيح  اأ�شعلها  م�شتمرة،  اح��ت��ج��اج��ات  يف  خ��رج��وا  ق��د  اجل��زائ��ري��ون  وك���ان 
الرئي�س ال�شابق عبد العزيز بوتفليقة نف�شه لولية رئا�شية خام�شة، بالرغم 
من تدهور حالته ال�شحية. وح�شب بيان وزارة الدفاع اجلزائرية، فاإن الأمر 
هجمات  لتنفيذ  يخططون  ك��ان��وا  عنهم،  مبحوث  غ��ر  ب�اإرهابيني  يتعلق 
الوطن،  ال�شلميني عرب مناطق خمتلفة من  املتظاهرين  ت�شتهدف  اإرهابية 

وذلك با�شتعمال عبوات متفجرة.

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأف����ادت م�����ش��ادر ب��وج��ود خالفات 
ب���ني امل��ج��ل�����س ال��ع�����ش��ك��ري وقوى 
ال�شودان،  يف  وال��ت��غ��ي��ر  احل��ري��ة 
الو�شيط  اإع������الن  ع��ق��ب  وذل�����ك 
احل�شن  حم����م����د  الأف������ري������ق������ي، 
مرا�شم  ت����اأج����ي����ل  ل�����ب�����ات،  ول������د 
بني  الد�شتوري  الإع���الن  توقيع 

الطرفني.
ووفق امل�شادر فاإن اخلالفات بني 
املجل�س الع�شكري وقوى احلرية 
واإع���ادة  بتبعية  تتعلق  والتغير 
هذا  الأم��ن��ي��ة،  الأج���ه���زة  ت�شكيل 
اأع�شاء  ت��وزي��ع  ن�شب  ج��ان��ب  اإىل 

املجل�س الت�شريعي.
احلرية  ق�����وى  ت���رف�������س  ك���ذل���ك 
والتغير توفر ح�شانة لأع�شاء 

املجل�س ال�شيادي.
وك�����ان ال��و���ش��ي��ط الأف���ري���ق���ي قد 
�شّرح ل�”�شكاي نيوز عربية”، اأن 
الجتماع املخ�ش�س للتوقيع على 

اأرج��ئ ليوم  الإع��الن الد�شتوري، 
الأح���د ب��ه��دف اإج����راء م��زي��د من 

امل�شاورات.
قال  م��وؤمت��ر �شحفي لح��ق،  ويف 
ولد لبات اإن تاأجيل لقاء املجل�س 
ال���ع�������ش���ك���ري الن����ت����ق����ايل وق����وى 
على  بناء  ج��اء  والتغير  احلرية 

طلب الأخرة.

ن�شخ  ت�شّلما  ق��د  ال��ط��رف��ان  وك��ان 
الأفريقي  الو�شيط  م��ن  امل�شودة 

لإبداء املالحظات من جانبهما.
اأك���د جت��م��ع املهنيني  م��ن ج��ان��ب��ه 
العالن  م�شودة  اأن  ال�شودانيني، 
نهائية”،  “غر  ال���د����ش���ت���وري 
وغر مطروحة للتوقيع النهائي 

ب�شكلها احلايل.

•• اليمن-وكاالت:

للجنة  امل�شرتك  اللقاء  ح�شور  عن  ام�س  احلوثيني  تخلف 
منت  على  عقد  ال��ذي  ال�شويد  اتفاق  لتنفيذ  النت�شار  اإع��ادة 
مايكل  اجل����رال  ب��رئ��ا���ش��ة  احل���دي���دة،  م��ي��ن��اء  ق��ب��ال��ة  �شفينة 
لولي�شغارد، وح�شور الفريق احلكومي برئا�شة اللواء �شغر 

حمود بن عزيز.
اإن عقد  ب��ال��ل��ج��ن��ة،  ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي  وق���ال���ت م�����ش��ادر يف 
ميلي�شيات  ت��ع��ن��ت  ب�شبب  ج���اء  ال��ب��ح��ر  ع��ر���س  يف  الج��ت��م��اع 
جلنة  رئي�س  جهود  وعرقلة  للطرقات،  واإغالقها  احل��وث��ي، 
اإعادة النت�شار يف احلديدة، وعدم التعاطي بجدية مع اتفاقية 

ال�شالم املوقعة يف �شتوكهومل منت�شف دي�شمرب املا�شي.
واأكد رئي�س الوفد احلكومي، اللواء �شغر حمود بن عزيز يف 
تغريدة له على تويرت، اأن الجتماع يف عر�س البحر جاء بعد 

“كتاف”  م��دي��ري��ة  يف  جتمعهم  اأث��ن��اء  ا�شتهدفتهم  ال��ع��رب��ي 
مبحافظة �شعدة، �شمايل اليمن.

ا���ش��ت��ه��دف��ت جتمعات  ال���غ���ارة  اإن  م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة،  وق���ال���ت 
للملي�شيات احلوثية  يف اأحد اجلروف اجلبلية، الواقعة فوق 

�شل�شلة جبال العاديات املحيطة مبركز مديرية كتاف.  
اليمن، لقي  �شرق  م��اأرب  غ��رب حمافظة  ���ش��رواح  ويف جبهة 
قوات  ب��ن��ران  ال�شبت،  م�شرعهم،  الن��ق��الب��ي��ني  م��ن   20

اجلي�س اليمني.
وذكر م�شدر ع�شكري ميني اأن مواجهات عنيفة ن�شبت عقب 
عملية ت�شلل لعنا�شر من امليلي�شيات احلوثية باجتاه مواقع 

اجلي�س اليمني يف مي�شرة جبهة �شرواح.
اأحبطت حماولة  اليمني  ق��وات اجلي�س  “ اإن  امل�شدر:  وق��ال 
مقتل  بعد  ال��ف��رار،  على  واأجربتها  للتقدم  احلوثي  ملي�شيا 

اآخرين«. وجرح  عنا�شرها  من   20

اأن اأغلقت ملي�شيات احلوثي كل املعابر داخل مدينة احلديدة، 
وقيدت حركة رئي�س فريق املراقبني الدوليني ورئي�س اللجنة 
مايكل لولي�شغارد مبدينة احلديدة، وهو ما يعترب خمالفة 

للفقرة 10 من اتفاق �شتوكهومل.
عمل  تعرث  بعد  اأ�شهر،  ع��دة  منذ  الأول  الجتماع  ه��ذا  ويعد 

اللجنة التي يراأ�شها لولي�شغارد.
وكانت اللجنة، منذ ت�شكيلها، عقدت اجتماعات م�شرتكة لها 
داخل مدينة احلديدة، يف حني رف�س احلوثيون احل�شور اإىل 

الجتماعات التي عقدت يف املناطق املحررة باحلديدة.
الجتماع،  ع�شية  ت�شعيدهم  احلوثيون  امل��ت��م��ردون  ووا���ش��ل 
وقاموا بق�شف مواقع للقوات امل�شرتكة يف عدد من الأحياء 

داخل احلديدة.
املوالية  احلوثي  ميلي�شيات  عنا�شر  من   10 قتل  ذل��ك،  اإىل 
ب��غ��ارة ج��وي��ة للتحالف  اآخ�����رون،  ُج���رح  لإي����ران ق��ت��ل��وا، فيما 

رئي�س وزراء ولية كريل الهندية ي�سيد مبواقف 
الإم�رات الإن�س�نية ومب�دراته� التنموية يف بالده

•• كريال -وام:

دولة  مبواقف  الهندية  ك��رل  ولي��ة  وزراء  رئي�س  فيجايان  بيناراي  معايل  اأ���ش��اد 
وتقديره  �شكره  ع��ن  معربا  ب���الده،  يف  التنموية  وم��ب��ادرات��ه��ا  الإن�شانية  الإم����ارات 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ول�شعب دولة الإمارات على وقوفهم 
التي تعر�شت لها ولية  ال�شيول والفي�شانات  اأزمة  املت�شررين من  وجتاوبهم مع 

كرل العام املا�شي.
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  بها  ت�شطلع  ال��ت��ي  التنموية  ب��امل��ب��ادرات  معاليه  اأ���ش��اد  كما 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زايد  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  بقيادة  الإماراتي 

الظفرة رئي�س الهيئة لإعمار املناطق املتاأثرة من ال�شيول والفي�شانات.
)التفا�شيل �س3(

الرتبية تتحرك وتعد بحل �صريع خالل اأيام
لق�ء لأولي�ء اأمور الطالب بروؤ�س�ء اجل�مع�ت يطرح 
مع�ن�ته�م مع ا�ستبدال العل�وم ال�سحي�ة ب�لأحي��ء

•• دبي – حم�شن را�شد 

الطالب  م�شكلة  ب��اإن��ه��اء   ، ب��الأم�����س  والتعليم  الرتبية  وزارة  وع��دت 
على  واحلا�شلني   ، املتقدم  للم�شار  املنت�شبني  الوافدين  والطالبات 
 –  2018 اجل��اري  الدرا�شي  للعام   12 ال���  ال�شف  الثانوية  �شهادة 
 ، ببلدانهم  العربية  اجلامعات  رف�س  م��ن  اأث��ر  م��ا  بعد   ،  2019
من  الثانوية  املرحلة  اإمت���ام  �شهادة  على  احلا�شلني  الطلبة  ق��ب��ول 
املدار�س الإماراتية يف كليات الطب ، نتيجة ا�شتبدال وزارة الرتبية 
الإماراتية مادة الأحياء مبادة العلوم ال�شحية ، وذلك مع بدء العام 
الدرا�شي اجلاري ، وترتب على هذا ال�شتبدال ان رف�شت اجلامعات 
قبول الطالب بكليات الطب ، على اأ�شا�س اأن نظام تن�شيق اجلامعات 

ببلدانهم يحتم على الطالب درا�شة مادة الحياء.
وبناء على ما اأثر من ت�شاوؤلت عن و�شع هوؤلء الطالب ، و�شكاوى 
الثقافية  امللحقيات  وحت��رك   ، موؤخراً  الرتبية  وزارة  تلقتها  عديدة 
بتن�شيق  اخلا�شة  املعنية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  الرتبية  وزارة  وخماطبة 
كتاباً  ووج��ه��ت  الرتبية  وزارة  حتركت   ، بدولهم  اجلامعات  وق��ب��ول 
التعليمية  والعالقات  املنظمات  لإدارة   123 رق��م  يحمل  تف�شيلياً 
اخل��ارج��ي��ة ، ل��ت��ق��وم الأخ�����رة ب���دوره���ا ب��ت��وج��ي��ه ك��ت��اب  للملحقيات 

الثقافية بالدول العربية باإيجاد حاًل لهذه امل�شكلة التي اأثرت 
واأو�شح حمد اليحيائي وكيل وزارة الرتبية والتعليم امل�شاعد لقطاع 
املرحلة  املتقدم يف  امل�شار  اأن خريجو   ، املناهج والمتحانات يف كتابه 
الثانوية قادرون على امتام درا�شتهم اجلامعية يف كافة التخ�ش�شات 
مبا يف ذلك كليات الطب ، ول يجوز التعلل باأن �شهادة ال�شف الثاين 
التا�شع  ال�شفني  يف  در���ش��ت  لأن��ه��ا  الح��ي��اء  م���ادة  تت�شمن  ل  ع�شر 

واحلادي ع�شر وامت الطلبة متطلبات درا�شتهم. )التفا�شيل �س3(

لق�ء لأولي�ء اأمور الطالب بروؤ�س�ء اجل�مع�ت يطرح 
مع�ن�ته�م مع ا�ستبدال العل�وم ال�سحي�ة ب�لأحي��ء

اإدارة ترامب تعلن العقوب�ت 
�سد تركي� خالل اأي�م

•• وا�شنطن-وكاالت:

ت��رام��ب على ح��زم��ة عقوبات  الأم��ري��ك��ي دون��ال��د  الرئي�س  ف��ري��ق  ات��ف��ق 
دف��اع �شاروخي رو�شي، كما  اأج��زاء من نظام  تلقيها  ملعاقبة تركيا على 
اتفق الفريق على اإعالن خطته يف الأيام املقبلة، ح�شبما اأفادت م�شادر 

مطلعة.
3 جمموعات  1 من  اأن الإدارة اختارت  اأنباء »بلومربغ«  وذك��رت وكالة 
من الإج��راءات املو�شوعة لإحداث درجات متفاوتة من الأ�شرار طبقاً 
لقانون مكافحة اأعداء اأمريكا من خالل العقوبات، بح�شب امل�شادر، دون 

حتديد املجموعة التي مت اختيارها. 
وي�شار اإىل اأن اخلطة حتتاج اإىل موافقة ترامب.

اأواخر  يف  العقوبات  عن  الإع���الن  على  اتفقت  الإدارة  اإن  م�شدر  وق��ال 
الأ�شبوع املقبل. 

وت��ري��د الإدارة الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى ال��ي��وم الث��ن��ني ال���ذي حت��ل ف��ي��ه ذكرى 
ال��رتك��ي رجب  الرئي�س  �شد   2016 ع��ام  الفا�شلة  الن��ق��الب  حم��اول��ة 
طيب اأردوغ��ان، لتجنب اإثارة مزيد من التكهنات باأن الوليات املتحدة 

كانت م�شوؤولة عن حماولة النقالب، كما زعم اأن�شار اأردوغان.
وزارتي  يف  امل�شوؤولني  ب��ني  املناق�شات  م��ن  اأي���ام  بعد  اخلطة  و�شع  ومت 

اخلارجية والدفاع وجمل�س الأمن القومي. 
وذكرت امل�شادر، �شريطة عدم الك�شف عن هويتها نظراً ملدى ح�شا�شية 

امل�شاألة، اأن العقوبات تنتظر توقيع ترامب وكبار م�شت�شاريه. 
ورف�شت متحدثة با�شم وزارة اخلارجية التعليق.

الدبلوم��سية الأمريكية: اإيف�نك� ترامب يف كل مك�ن
•• الفجر - خرية ال�شيباين

عندما و�شل وزير التجارة الربيطاين اإىل وا�شنطن مطلع الأ�شبوع ملناق�شة 
اإيفانكا ترامب.  املتحدة، تفاو�س مع  الوليات  �شفقة جتارية جديدة مع 
وقبل ب�شعة اأيام، رافقت ابنة الرئي�س والدها اإىل قمة جمموعة الع�شرين 

يف اليابان بينما ظلت ميالنيا يف البيت.
ح�شرت اجتماعات خمتلفة، وجل�شت يف ال�شف الأمامي للموؤمتر ال�شحفي 

لوالدها، وظهرت على ال�شورة اجلماعية للزعماء.  )التفا�شيل �س15(

نت�ني�هو يتوعد ب��سربة ع�سكرية 
�س�حقة �سد حزب اهلل.. ولبن�ن

•• القد�س املحتلة-وكاالت:
الإ�شرائيلي،  ال���وزراء  رئي�س  توعد 
بتوجيه  ام�س،  نتانياهو،  بنيامني 
ما و�شفها ب��شربة ع�شكرية �شاحقة 
حزب  وميلي�شيات  لبنان  م��ن  لكل 
قبل  ال��ع��ام  اأمينها  ه��دد  ال��ت��ي  اهلل، 

يومني بق�شف الدولة العربية.
وقال نتانياهو على هام�س الجتماع 
خالل  �شمعنا  حلكومته  الأ�شبوعي 
نهاية الأ�شبوع ت�شريحات ن�شراهلل 
�شد  الهجومية،  خمططاته  ح��ول 
وا�شحا  فليكن  وت��اب��ع  اإ���ش��رائ��ي��ل. 
ارتكاب  اأن لو جت��راأ حزب اهلل على 
ف�شن�شدد  اإ�شرائيل،  وهاجم  حماقة 
ع�شكرية  ����ش���رب���ة  ول���ل���ب���ن���ان  ل�����ه 
لن�شراهلل،  خالفا  ولكن  �شاحقة.. 
ت��ف��ا���ش��ي��ل عن  اإع�����ط�����اء  اأن��������وي  ل 

خمططاتنا.
ه��دد يف مقابلة مع  ن�شراهلل  وك��ان 
قناة املنار التابعة للميلي�شيات، بثت 
قائال:  اإ���ش��رائ��ي��ل،  اجل��م��ع��ة،  م�شاء 
اإنها لن تكون يف مناأى يف حال وقوع 

حرب اأمركية �شد اإيران.
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اأخبـار الإمـارات

»الهوية واجلن�سية« تبداأ تطبيق �سرط الدخل بدل املهنة ل�ستقدام اأ�سر املقيمني

خليفة بن زايد ي�سدر ق�نون� بت�أ�سي�س هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ب�شفته حاكماً لإمارة اأبوظبي، قانوناً باإن�شاء هيئة اأبوظبي للطفولة 

املبكرة تتبع املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
وتتمتع  م�شتقلة  اعتبارية  �شخ�شية  للهيئة  تكون  اأن  على  القانون  ون�س 
ا�شرتاتيجية  بو�شع  وتخت�س  للت�شرف،  الكاملة  القانونية  بالأهلية 
�شاملة لتطوير الطفولة املبكرة يف الإمارة، ومراجعة ال�شيا�شات والربامج 
املعنية،  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  وتقييمها  امل��ب��ك��رة  ب��ال��ط��ف��ول��ة  املتعلقة 
بالإ�شافة اإىل اقرتاح الت�شريعات وال�شيا�شات والأنظمة املتعلقة بالطفولة 

املبكرة ورفعها لالعتماد وفقاً للت�شريعات ال�شارية.
 وتعرف مرحلة الطفولة املبكرة على اأنها املرحلة من بداية احلمل اإىل 

�شن ثماين �شنوات.
امل�شائل  وتنفيذ  لإدارة  ال��الزم��ة  ال�شالحيات  الهيئة  القانون  منح  كما   
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون  والتن�شيق  امل��ب��ك��رة،  ب��ال��ط��ف��ول��ة  املتعلقة 
لو�شع اخلطط الالزمة لتطوير برامج الطفولة املبكرة وكيفية تقدمي 
اإعداد البحوث  اخلدمات املتعلقة بها. و يندرج حتت اخت�شا�شات الهيئة 
والدرا�شات املتخ�ش�شة يف جمال تطوير الطفولة املبكرة والطالع على 
احللول  اأف�شل  واق���رتاح  والعاملية  والإقليمية  املحلية  املمار�شات  اأف�شل 

والتو�شيات.

»ال�س�رقة للفنون« تفتتح معر�س »توتر ال�سطحي« 
•• ال�شارقة -وام:

لف�شل  برناجمها  �شمن   - للفنون  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  افتتحت 
ال�شيف - معر�س “توتر ال�شطحي” والذي يقام يف الفرتة بني 
الرواقني 4 و6 يف  القادم يف  �شبتمرب   7 6 يوليو اجلاري حتى 
ران��دا معرويف من  الفنانون  املعر�س  ي�شارك يف  املريجة.  �شاحة 
من  اأبانغ  ومينام  “ال�شعودية”  من  الفرج  وحممد  “املغرب” 
“الهند” ودايل هاردينغ من “ا�شرتاليا” ومر يل من “كوريا 
املعر�س  اأعمال  وتتنوع  “لبنان«.  من  نا�شر  ودال  اجلنوبية” 
لت�شمل جمموعة وا�شعة من املمار�شات الفنية يف حماولة ل�شرب 
وا�شتك�شاف مفهوم “ال�شطح” الذي ارتبط على الدوام بالأفكار 
اأو ال�شريعة حيث تنخرط هذه الأعمال  اأو اليومية  غر املهمة 

بعمق مع املحيط الجتماعي للفنانني.

رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد 
يهنئون الرئي�س الفرن�سي ب�ليوم الوطني

•• اأبوظبي -وام:

حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
اجلمهورية  رئي�س  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 
ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  لبالده.  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  وذل��ك  الفرن�شية، 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  دب��ي  حاكم 
تهنئة مماثلتني  برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإميانويل ماكرون. وبعث �شاحب  الرئي�س  اإىل فخامة 
بن را�شد اآل مكتوم و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي 
تهنئة مماثلتني اإىل معاىل اإدوارد فيليب رئي�س وزراء اجلمهورية الفرن�شية.

•• اأبوظبي - وام:

للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
التي  خدماتها  اإط��الق  واجلن�شية 
الوزراء  جمل�س  ق���رار  عليها  ن�س 
اخلا�س   2019 ل��ع��ام   30 رق���م 
با�شتقدام املقيمني الأجانب لأفراد 
ا�شتبدل  وال��ذي  وخدمهم  اأ�شرهم 

�شرط املهنة ب�شرط الدخل.
يف  املقيم  لالأجنبي  ال��ق��رار  واأت����اح 
ال���دول���ة ل��ل��ع��م��ل ����ش���واء ك����ان ذكرا 
اأ�شرته  اأف�����راد  ا���ش��ت��ق��دام  اأن���ث���ى  اأم 
من  والأب���ن���اء  ال����زوج  “الزوجة- 
الثامنة  ���ش��ن  ي��ب��ل��غ��وا  مل  ال���ذي���ن 
املتزوجات”  غر  البنات  اأو  ع�شرة 
ل��الإق��ام��ة م��ت��ى ك���ان دخ���ل الأ�شرة 
اأحدهما  اأو   “ وال��زوج��ة  “الزوج 

بالنوع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����ش��ل��ب��ي��ات  ع��ل��ى 
الإم���ارات،  جمتمع  يف  الجتماعي 
الإنتاجية  القدرة  رف��ع  جانب  اإىل 
العاملني  امل���ق���ي���م���ني  ل������الأف������راد 
لنعكا�شاتها  ن���ظ���را  ال����دول����ة  يف 
الإيجابية على حياتهم ال�شخ�شية، 
كواحدة  الإم�������ارات  م��وق��ع  وت���ع���زز 
ا�شتقطابا  ال��ع��امل  دول  اأك���رث  م��ن 
امل�شتويات  خمتلف  على  لالإن�شان 
�شواء الفردي اأو العائلي والأ�شري 
يق�شدها  ح��ي��ث  امل��وؤ���ش�����ش��ات��ي،  اأو 
الكرمي  ال��ع��ي�����س  ع���ن  ال���ب���اح���ث���ون 
والجتماعي  النف�شي  وال�شتقرار 
اأو�����ش����اع����ه����م  رغ����ب����ة يف حت�������ش���ني 

القت�شادية واملعي�شية.
تقدمي طلب  اإج���راءات  اأن  واأو�شح 
مبوجب  الأ���ش��رة  وكفالة  ا�شتقدام 

الهيئة  يف  وامل����ن����اف����ذ  الأج������ان������ب 
اإن  واجلن�شية  للهوية  الحت��ادي��ة 
فاعل  ب�شكل  ت�شاهم  اخلطوة  هذه 
يف ت���ع���زي���ز ال����ش���ت���ق���رار الأ�����ش����ري 
للعاملني الأجانب يف الدولة ورفع 
القت�شاد  يف  الإن��ت��اج��ي��ة  م�شتوى 
التما�شك  وت����ع����زي����ز  ال����وط����ن����ي 
الإم���ارات  نهج  وتدعيم  املجتمعي 
وتوجهها نحو النفتاح وا�شتقطاب 
ال��ك��ف��اءات ذات امل��ه��ارة ال��ع��ال��ي��ة يف 
الإن���ت���اج���ي���ة وب�����ش��ك��ل م���ت���وازن مع 
والأولويات  الثوابت  على  احلفاظ 
حتقيق  اإىل  و�����ش����ول  ال���وط���ن���ي���ة 
وجمتمع  تناف�شي  معريف  اقت�شاد 
اأمن ومتالحم واإىل اأن تكون دولة 

الإمارات من اأكرث الدول �شعادة.
واأ���ش��اف اأن ه��ذه الم��ت��ي��ازات غر 

جانب  اإىل  ت����ق����دم  اأن  ����ش���ري���ط���ة 
اآنفا،  امل��ذك��ورة  الأ�شا�شية  الوثائق 
حديثة  ال��وف��اة  اأو  ال��ط��الق  �شهادة 
الإ�شدار وم�شدقة ح�شب الأ�شول 

مع اإثبات ح�شانتها لالأبناء.
املعتمدة  ال���������ش����واب����ط  وت�����وج�����ب 
اعتماد  الأ�شرة  على  الأ�شر  لكفالة 
الزوجة”  اأو  “الزوج  واح��د  كفيل 
وتلزم  ال��ك��ف��الت،  تعدد  ملنع  وذل��ك 
الكفيل الأجنبي من فئات العمالة 
امل�شاعدة باأن يقدم موافقة خطية 
من كفيله م�شدقة ح�شب الأ�شول 
مكفوله  ل���ق���ي���ام  مم��ان��ع��ت��ه  ب���ع���دم 
اأ�شرته  ب���ا����ش���ت���ق���دام  “العامل” 

وكفالتهم لالإقامة يف الدولة.
�شرورة  ع��ل��ى  ال���را����ش���دي  و����ش���دد 
اللتزام بقوانني الدولة داعيا اإىل 

جهة  كانت  اإذا  دره��م  اآلف  ثالثة 
اأربعة اآلف  اأو  العمل توفر ال�شكن 

درهم بدون �شكن.
اأفراد  ل�شتقدام  القرار  وي�شرتط 
الأ���ش��رة وفقا ملا ذك��ر اأع��اله توفر 
�شمولهم  اإثبات  املالئم مع  ال�شكن 
طوال  ال�شحي  ب��ال��ت��اأم��ني  جميعا 
اإثبات  وك���ذل���ك  اإق���ام���ت���ه���م،  ف����رتة 
ال�شجل  ن����ظ����ام  يف  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��م 
اإ����ش���دار بطاقة  ال�����ش��ك��اين وط��ل��ب 
ال��ه��وي��ة ل��ك��ل ف���رد م��ن��ه��م، ويجب 
يف ك��اف��ة ال���ظ���روف والأح������وال األ 
املكفولني  اإق����ام����ة  م����دة  ت���ت���ج���اوز 
الدولة  اإىل  ا�شتقدامهم  املطلوب 

مدة اإقامة كفالئهم.
راكان  �شعيد  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ل�شوؤون  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���را����ش���دي 

تت�شمن  ال��������وزراء  جم��ل�����س  ق�����رار 
اأم  ك����ان  ذك�����را  ال��ك��ف��ي��ل  ي���ق���دم  اأن 
اأن��ث��ى عقد ال���زواج و���ش��ه��ادة امليالد 
الأ�شول  ح�شب  م�شدقة  ل��الأب��ن��اء 
العربية،  ال��ل��غ��ة  اإىل  وم��رتج��م��ة 
ال�شهري مبوجب  دخله  يثبت  وما 
يف  للعاملني  حديثة  رات��ب  �شهادة 
العمل  عقد  اأو  احلكومي  القطاع 
اأ�شهر   3 لآخ���ر  ح�����ش��اب  ك�شف  م��ع 
اخل��ا���س، يف  ال��ق��ط��اع  للعاملني يف 
ح��ني ي��ج��ب ع��ل��ى ال��زوج��ة يف حال 
ترفق  اأن  اأب��ن��ائ��ه��ا  بكفالة  رغبتها 
بالطلب موافقة خطية من الزوج 

م�شدقة ح�شب الأ�شول.
اأن  اإىل  ال���را����ش���دي  ال���ل���واء  واأ����ش���ار 
ب��اإم��ك��ان الأرم���ل���ة وامل��ط��ل��ق��ة كفالة 
اأب���ن���ائ���ه���ا مب����وج����ب ه������ذا ال����ق����رار 

العاملني  ع��ل��ى  ت�����ش��ه��ل  امل�����ش��ب��وق��ة 
الأج���ان���ب ا���ش��ت��ق��دام اأ���ش��ره��م وفق 
باجلوانب  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�������ش���واب���ط 
الأمنية والقت�شادية والجتماعية 
مم����ا ي��ح��ق��ق ال�������ش���ع���ادة ل���ه���م بني 
جمل�س  اأن  خ�����ش��و���ش��ا  اأ����ش���ره���م، 
ال������وزراء ك��ل��ف اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
وتقدمي  حتفيز  ب��درا���ش��ة  ال��دول��ة 
اخلدمات  يف  الت�شهيالت  من  عدد 
الأجانب  ل��ل��م��ق��ي��م��ني  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
وال�شحة  التعليم  ج��وان��ب  ت�شمل 
الأ�شر  باأفراد  ال�شتعانة  وت�شجيع 
امل��ق��ي��م��ة يف ال����دول����ة ك���ب���دي���ل عن 
ا�شتقدام عاملني جدد من اخلارج.

اأن ه��ذه اخلطوة  ال��را���ش��دي  واأك���د 
واللحمة  الأ�شري  ال�شتقرار  تعزز 
الق�شاء  يف  وت�شاهم  الجتماعية، 

اأي ن�شاط  ال��ت��ورط يف  احل���ذر م��ن 
على  احلر�س  واإىل  مرخ�س  غر 
الإقامة يف موعدها وعدم  جتديد 
ترتتب  التي  املخالفات  يف  الوقوع 
بعد انتهاء �شالحيتها واملهلة التي 

متنحها الهيئة للتجديد.

�سفري غ�مبي� ي�سيد مب�س�ريع زايد لالأعم�ل اخلريية يف بالده

حتياته اإىل �شمو ال�شيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ري���ة  ل���الأع���م���ال 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن زاي����د اآل 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 

“بنجول”  العا�شمة  يف   2007
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اجمالية  بتكلفة  ال��ب�����ش��ر  لإن���ق���اذ 
حيث  دره�������م  م����الي����ني   7 ب���ل���غ���ت 
نوعه  الفريد من   - املركز  ي�شاهم 
وتغطي  الأف���ري���ق���ي���ة  ال�����ق�����ارة  يف 
خدماته العالجية 6 دول يف غرب 

�شامل  حمد  �شعادة  اأك��د  جهته  من 
ب��ن ك��ردو���س ال��ع��ام��ري م��دي��ر عام 
اخلرية  لالأعمال  زاي��د  موؤ�ش�شة 
امل�شاريع  دع��م  اأهمية  والإن�شانية 
ال���ت���ي ت���خ���دم امل��ج��ت��م��ع خ��ا���ش��ة يف 
جمال ال�شحة والتعليم ويف جمال 
املتنوعة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 

�شعادة  والإن�������ش���ان���ي���ة،  اخل����ري����ة 
ال�����ش��ف��ر ال��غ��ام��ب��ي ال�����ذي اأع����رب 
ل�شائر  وتقديرها  ب��الده  �شكر  عن 
التي  اخلرية  وامل�شاريع  الربامج 
م�شروع  وخا�شة  املوؤ�ش�شة  تقدمها 
لإنقاذ  زاي���د  ال�شيخ  م��رك��ز  اإن�����ش��اء 
ال����ذي مت اإجن�����ازه يف عام  ال��ب�����ش��ر 

لالأعمال اخلرية والإن�شانية على 
تنمية  يف  وامل�شاهمة  العطاء  ك��رم 
امل�شتوى  على  الجتماعية  احلياة 
امل�شاعدات  خ�����الل  م����ن  ال���ع���امل���ي 
املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  وامل�شاريع 
الن�شانية  املوؤ�ش�شات  من  وغرها 

واخلرية يف الدولة.

املتطوعني  ت��دري��ب  يف   - اأف��ري��ق��ي��ا 
من اأهايل املنطقة على التمري�س 
الرتاخوما  م��ر���س  م��ن  ل��ل��ت��داوي 
املنت�شر يف تلك ال��دول اذ مت عالج 
املاليني من امل�شابني منذ تاأ�شي�س 

املركز ولغاية الآن .
���ش��ع��ادت��ه ع���ن موفور  اأع�����رب  ك��م��ا 

•• اأبوظبي - وام:

اأعرب �شعادة فان�شو بوجانغ �شفر 
الدولة  ل���دى  غ��ام��ب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
عن خال�س امتنانه لقيادة الدولة 
راأ���ش��ه��ا �شاحب  ال��ر���ش��ي��دة وع��ل��ى 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة على 
التي  الإن�شانية  والرعاية  العناية 
ب���الده م��ن م�شاعدات  ب��ه��ا  حت��ظ��ى 
تخفيف  يف  ت�������ش���اه���م  وم�������ش���اري���ع 
املعي�شي  امل�شتوى  وتنمية  امل��ع��ان��اة 
التطور  م�������ش���رة  يف  وامل�������ش���اع���دة 

احل�شاري والجتماعي.
�شعادة  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
العامري  ك��ردو���س  ب��ن  �شامل  حمد 
لالأعمال  زايد  موؤ�ش�شة  عام  مدير 

الن�شاط  م�����ش��رة  رف����ع  اأج�����ل  م���ن 
غامبيا  يف  والتعليمي  القت�شادي 
املوؤ�ش�شة  حر�س  اأن  اإىل  ..م�شرا 
تفعيل  يف  جهودها  موا�شلة  على 
امل�شتوى  ع��ل��ى  الن�������ش���اين  دوره������ا 
العاملي وخا�شة يف القارة ال�شمراء 
اأر�شى  التي  للعناوين  وفقاً  وذل��ك 
املوؤ�ش�س  الوالد  له  املغفور  معاملها 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ر�شالة  الذي و�شع  طيب اهلل ثراه 
التي حباها  الرثوة  “باأن  املوؤ�ش�شة 
اأن  ي��ج��ب  ل�����الإم�����ارات  ت���ع���اىل  اهلل 
وهذا  واأ�شدقاءنا”  اأ���ش��ق��اءن��ا  تعم 
يف  تنفيذه  على  ونعمل  نتابعه  م��ا 
 2019 ك��ل ع��ام ول �شيما يف ع��ام 
فيه  ن�شاعف  ال��ذي  الت�شامح  ع��ام 
الن�شطة والفعاليات الن�شانية يف 

داخل وخارج الدولة.
الغامبي  ال�����ش��ف��ر  ���ش��ع��ادة  وخ��ت��م 
املدير  ب��دع��وة  للموؤ�ش�شة  زي��ارت��ه 
اىل  ر�شمية  ب��زي��ارة  للقيام  ال��ع��ام 
املقرتحة،  امل�شاريع  ملعاينة  ب��الده 
والط��������الع ع���ل���ى ����ش���ر ال���ع���م���ل يف 

امل�شاريع احلالية.

اأكرث من 4 ماليني زائر جل�مع ال�سيخ زايد الكبري خالل الن�سف الأول من ع�م الت�س�مح 2019
•• اأبوظبي-وام:

العام  من  الأول  الن�شف  خ��الل  الكبر  زاي��د  ال�شيخ  جامع  ا�شتقبل 
249 جن�شية،  4 ماليني و480 األف �شيف من  احلايل، اأكرث من 
ميثلون قارات العامل من خمتلف الفئات والأعمار، منهم 967،150 
م�شليا. وت�شدرت قارة اآ�شيا عدد الزائرين باأكرث من مليون �شخ�س، 
ثم قارة اأوروبا باأكرث من 623 األف زائر، تليها اأمريكا ال�شمالية مبا 
بعدها  تاأتي  األفا،   53 باأكرث من  اإفريقيا  ق��ارة  ثم  األفا،   95 يقارب 
مبا  اأ�شرتاليا  ثم  زائ��ر،  األ��ف   49 من  باأكرث  اجلنوبية  اأمريكا  ق��ارة 
25 األف زائر، تليها القارة القطبية اجلنوبية التي بلغ عدد  يقارب 
اجلامع،  �شيوف  جن�شيات  وتعددت  زائ��را.   2178 منها  املتوافدين 
الأك���رث ح�شورا  الع�شر  ال���دول  قائمة  راأ����س  على  الهند  ج��اءت  حيث 
زائرا،   335،530 باإجمايل  ال�شني  ثم  زائ��را،   392،246 بواقع 
باإجمايل  اأملانيا  ثم  زائ���را،   116،467 بواقع  رو�شيا  بعدها  ج��اءت 
فاململكة  زائرين،   74،606 بواقع  تليها فرن�شا  زائرا،   102،285
الأمريكية  املتحدة  ف��ال��ولي��ات  زائ���را،   63،676 باإجمايل  املتحدة 
زائرا،   57،185 بواقع  باك�شتان  ثم  زائ��ري��ن،   60،209 باإجمايل 
باإجمايل  الفلبني  ثم  زائ��را،   44،787 بواقع  اإيطاليا  بعدها  جاءت 
اأعلى ن�شبة توافد، حيث بلغ  مار�س  �شهر  و�شجل  زائرا.   43،229
ن�شب �شيوف اجلامع  زائ��را، وتراوحت   511،227 ال��زوار  اإجمايل 
ال�شياح،  م��ن   82% ب��ني  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  خ��الل 
و%18 من املقيمني. وحظي العن�شر الن�شائي بالن�شيب الأكرب يف 

اأعداد مرتادي اجلامع بن�شبة %53، يف حني �شكلت الفئة العمرية 
من 46 عاما واأعلى، غالبية زوار اجلامع من خمتلف البلدان، فقد 

بلغت ن�شبة الزوار من هذه الفئة 31%.
وبلغ عدد ال�شائمني الذين تناولوا وجبات الإفطار يف اجلامع خالل 
�شهر رم�شان املا�شي اأكرث من 890 األف �شخ�س واأكرث من 33 األف 
الن�شف  اأ�شبوعية خالل  النا�س ب�شورة  لعامة  وجبة قدمها اجلامع 

الأول من عام الت�شامح 2019.
1،726 جولة  العام  الأول من  الن�شف  ل��زواره خ��الل  املركز  ووف��ر 
املوؤهلني، كما  الثقافية  اأخ�شائيي اجلولت  ثقافية، قدمها عدد من 
ال���زوار فر�شة  ال��ذي مينح  امل��رك��ز خدمة الدليل الإل��ك��رتوين،  ق��دم 
 11 ب���  وي��ق��دم  وجمالياته،  اجل��ام��ع  ع��م��ارة  تفا�شيل  اإىل  ال���ش��ت��م��اع 
لغة، وقد بلغ عدد م�شتخدميه 17،329 زائرا. وجذبت التفا�شيل 
الهند�شية البديعة والفريدة للجامع العديد من اجلهات الإعالمية، 
املحلية والعاملية، اإذ بلغ عدد طلبات التغطية الإعالمية اأكرث من 76 
اأبوظبي، وقناة بينونة، وقناة �شكاي نيوز،  طلبا، حيث كان تلفزيون 
و�شحيفة  ال��روؤي��ة،  و�شحيفة  اخلليج،  و�شحيفة  الحت��اد،  و�شحيفة 
اأبرز  ت��امي��ز،  اخل��ل��ي��ج  و�شحيفة  ن��ي��وز  ج��ل��ف  و�شحيفة  ن��ا���ش��ون��ال  ذا 
اجلهات الإعالمية املحلية، يف حني كانت �شبكة CNN الأمريكية، 
و�شبكة ABC الأمريكية والقناة الأ�شرتالية ال�شابعة، والتلفزيون 
والتلفزيون  الر�شمي،  الأرم��ي��ن��ي  والتلفزيون  الر�شمي،  البلجيكي 
ال�شابع  ال��ي��وم  و�شحيفة  الربيطانية،  اأك�شفورد  وجامعة  امل�شري، 

امل�شرية، اأبرز اجلهات الإعالمية على م�شتوى العامل.

كهرب�ء ومي�ه دبي تتوا�سل مع املتع�ملني عرب الذك�ء ال�سطن�عي
•• دبي -وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
ع���ن ت��وث��ي��ق ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى تطبيق 
قناة  ب��ذل��ك  لت�شيف  “وات�شاب” 
املتعاملني  م���ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل  ج���دي���دة 
يف  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة  اأول  وت�������ش���ب���ح 
الإم����ارات حت�شل على ح�شاب  دول��ة 
بزن�س«.  “وات�شاب  من�شة  يف  موثق 
وت��ع��ت��م��د اخل��ا���ش��ي��ة اجل���دي���دة على 
للرد  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تقنيات 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ف�����ش��ارات امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
الهيئة  م���وظ���ف  “رما�س”  خ����الل 
ال�������ذي ي��ع��ت��م��د على  الف����رتا�����ش����ي 
ال�������ذك�������اء ال�����ش����ط����ن����اع����ي ومي���ك���ن 
الهيئة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  للمتعاملني 
على مدار ال�شاعة وباللغتني العربية 
والإجنليزية عرب تطبيق “وات�شاب” 
 .046019999 ال����رق����م  ع���ل���ى 
واأو�شح �شعادة �شعيد حممد الطاير 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
اجل����دي����دة  اخل���ا����ش���ي���ة  ان  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

للتوا�شل مع املتعاملني عرب تطبيق 
“وات�شاب” املوثق تاتي �شمن جهود 
 »10X “دبي  مبادرة  لدعم  الهيئة 
ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل م��ن��ه��ج ع��م��ل حلكومة 
ريادة  نحو  ب��الإم��ارة  لالنتقال  دب��ي 
امل�شتقبل وجعلها ت�شبق مدن العامل 
بع�شر �شنوات عرب البتكار احلكومي 
التقليدية  املفاهيم  �شياغة  واإع���ادة 
ب��ات��ت الهيئة  ال��ع��م��ل ح��ت��ى  لآل���ي���ات 
املمار�شات يف جمال  لأف�شل  مرجعاً 

اإ�شعاد املتعاملني والتميز يف اخلدمات 
يف اإطار روؤيتها كموؤ�ش�شة رائدة عاملياً 
م�����ش��ت��دام��ة وم��ب��ت��ك��رة. وم���ن جانبه 
اأو����ش���ح امل��ه��ن��د���س م����روان ب��ن حيدر 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
الب��ت��ك��ار وامل�����ش��ت��ق��ب��ل يف ال��ه��ي��ئ��ة اأن 
جميع الر�شائل املتبادلة بني الهيئة 
“وات�شاب”  ح�شاب  �شمن  واملتعامل 
اأعلى  ل�شمان  م�شفرة  تكون  امل��وّث��ق 
داعياً  واملوثوقية  الأم���ان  م�شتويات 
وجود  م��ن  التحقق  اإىل  املتعاملني 
ا�شم  ب���ج���ان���ب  الأخ���������ش����ر  ال�������ش���ع���ار 
الهيئة يف نافذة املحادثة للتاأكد من 
كهرباء  هيئة  ح�شاب  م��ع  توا�شلهم 
ومياه دبي املوثق..م�شيفا ان تطبيق 
موظف  “رما�س  “وات�شاب” يتوافر 
ال��ه��ي��ئ��ة الف���رتا����ش���ي، ع���رب تطبيق 
الإلكرتوين   الذكي وموقعها  الهيئة 
وح�شابها   www.dewa.gov.ae
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى 
“األيك�شا”  واأن��ظ��م��ة  “في�شبوك” 

و”غوغل هوم” والروبوتات.

حممد بن زايد 
خالل ا�صتقباله 

وزيرة الدفاع 
الأ�صرتالية 

)وام(
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة الفجرية تطلق حملة  اأمن بيتك .. قبل ال�سفر  تزامنً� مع اإج�زة ال�سيف

•• الفجرية -الفجر:

بق�شم  متمثلة  الفجرة  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
الإعالم والعالقات العامة حملتها الف�شلية حتت �شعار “ 
اإج��ازة ال�شيف بهدف  “ خالل  ال�شفر  .. قبل  اأم��ن بيتك 
ون�شر  امل��ن��ازل  �شرقة  م��ن  واحل���د  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز 

ثقافة احلفاظ على ممتلكات اأفراد املجتمع.
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  اليماحي  حمد  را���ش��د  العقيد  واأك���د 
ال�شرطة ال�شاملة بالقيادة اأن حملة “ اأمن بيتك ..  قبل 
�شفر  اأثناء  امل�شاكن  حماية  على  ال�شوء  “ ت�شلط  ال�شفر 
لفرتة  عنها  غيابهم  اأو  ال�شيف  ف��رتة  خ��الل  اأ�شحابها 

ال�شعيفة  النفو�س  لأ�شحاب  ي�شمح  ال��ذي  الأم��ر  طويلة 
كالذهب  الثمينة  املقتنيات  و�شرقة  املنزل  اإىل  بالدخول 
واملجوهرات والأموال املوجودة اأو القيام باإتالف املنزل يف 

ظل غياب اأ�شحابها. 
واأو�شح العقيد اليماحي وجود اأ�شباب اأخرى ت�شهل عملية 
الوقائية  ال�شالمة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  ع��دم  وه��ي  ال�شرقة 
واأجهزة  املراقبة  واملتمثلة يف تركب كامرات  ال�شفر  قبل 
الإن����ذار واإخ��ط��ار اجل���ران مبالحظة امل��ن��زل ب��ني احلني 

والآخر والتاأكد من عدم وجود �شخ�س ما بالداخل.
ق�شم  رئي�س  احل�شاين  حممد  �شعيد  دكتور  العقيد  وق��ال 
احلملة  اأن�شطة  اأن  ب��الإن��اب��ة  العامة  وال��ع��الق��ات  الإع���الم 

تت�شمن بث الر�شائل التوعوية املكثفة عرب و�شائل الإعالم 
م�شليات  ومنابر  الجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  املختلفة 
الإمارة خالل خطبة اجلمعة، وتوزيع ن�شرات حتتوي على 
وحمالت  وال�شياحة  ال�شفر  مكاتب  على  وقائية  اإر�شادات 
الدوريات  وتكثيف  العامة  اخل��دم��ات  ومكاتب  ال�شرافة 
رفع  اأج��ل  م��ن  والتجمعات  ال�شاخنة  املناطق  يف  الأم��ن��ي��ة 
املجتمع  �شرائح  خمتلف  ب��ني  واملجتمعي  الأم��ن��ي  ال��وع��ي 

وتعزيز جانب الوقاية من اجلرمية.
ونا�شد احل�شاين اأفراد املجتمع احلر�س على اتخاذ كافة 
حفاظاً  املنزل  م��غ��ادرة  قبل  وال�شالمة  الوقاية  اإج���راءات 

على ممتلكاتهم من ال�شرقة اأو التلف.

ن�دي الإم�رات العلمي ينظم حزمة من الربامج واملع�سكرات ال�سيفية
•• دبي-وام:

ينظم نادي الإمارات العلمي - التابع لندوة الثقافة والعلوم - حزمة من الربامج واملع�شكرات ال�شيفية التي تهدف 
اإىل ا�شتغالل اأوقات الأطفال وال�شباب خالل العطلة املدر�شية.

وي�شتهدف الربنامج - الذي ميتد من 7 يوليو اجلاري حتى 4 اأغ�شط�س املقبل - الطلبة والطالبات املواطنني من 
عمر 7 �شنوات اإىل 18 عاما وميتد الربنامج يوميا من اخلام�شة ع�شرا اإىل الثامنة م�شاء.

والأ�شغال  بالنادي  العلمية  الأق�شام  الدولة يف  270 طالبا وطالبة من مواطني  اأكرث من  الربنامج  وي�شارك يف 
اليدوية حيث مت حتديث معامل وخمتربات النادي مبا يواكب التطوارات العلمية يف املجالت املختلفة ..فيما يوفر 

النادي املوا�شالت للطالب داخل اإمارة دبي.
وي�شع النادي العلمي كل اإمكانياته وطاقاته للنهو�س بامل�شتوى العلمي للطالب خا�شة اجلانب التقني من خالل 
والعلوم احلياتية  الأبعاد  والطباعة ثالثية  والروبوت  والإلكرتونيات  الكهرباء  العلمية يف جمال  الربامج  توفر 
..اإ�شافة اإىل الأعمال الفنية يف جمال النجارة والأ�شغال اليدوية بهدف تفجر طاقات ال�شباب الفنية والبداعية.

رئي�س وزراء ولية كريل الهندية ي�سيد مبواقف الإم�رات الإن�س�نية ومب�دراته� التنموية يف بالده
•• كريال -وام:

الهندية مبواقف  وزراء ولية كرل  رئي�س  بيناراي فيجايان  اأ�شاد معايل 
دولة الإم��ارات الإن�شانية ومبادراتها التنموية يف بالده، معربا عن �شكره 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره 
اآل مكتوم نائب  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “حفظه 
اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى للقوات امل�شلحة ول�شعب دولة الإمارات على وقوفهم وجتاوبهم مع 
التي تعر�شت لها ولية كرل  ال�شيول والفي�شانات  اأزمة  املت�شررين من 

العام املا�شي.
كما اأ�شاد معاليه باملبادرات التنموية التي ت�شطلع بها هيئة الهالل الأحمر 

احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بقيادة  الإم��ارات��ي 
ال�شيول  م��ن  امل��ت��اأث��رة  امل��ن��اط��ق  لإع��م��ار  الهيئة  رئي�س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 

والفي�شانات.
جاء ذلك خالل توقيع هيئة الهالل الأحمر وحكومة ولية كرل مذكرة 
للمتاأثرين  �شكنية  وح���دات  وب��ن��اء  بتمويل  الهيئة  مبوجبها  تقوم  تفاهم 

ومركز لالأمومة والطفولة يف الولية بقيمة 10 ماليني درهم.
وقع التفاقية من جانب الهالل الأحمر الإماراتي فهد عبد الرحمن بن 
الهيئة  وفد  رئي�س  ال��دويل  والتعاون  للتنمية  العام  الأم��ني  نائب  �شلطان 
الذي يزور الهند حاليا، فيما وقعها من اجلانب الهندي يو يف جو�س املدير 

التنفيذي لهيئة ليف مي�شيون.
وح����ددت ب��ن��ود الت��ف��اق��ي��ة اأط���ر ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني لإجن����از امل�شاريع 
التي  الهندية  ال�شر  ا�شتقرار  حتقيق  يف  تطلعاتهما  تلبي  التي  بال�شورة 

�شردت حوايل  التي  والفي�شانات  ال�شيول  ب�شبب  منازلها  ت�شررت وفقدت 
مليون و400 األف �شخ�س. ويف ت�شريح �شحفي بهذه املنا�شبة اأكد الدكتور 
حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر اأن هذه امل�شاريع 
احليوية يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة الر�شيدة، وحتظى باهتمام كبر 
من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان الذي يتابع الأو�شاع الإن�شانية 

التي خلفتها كارثة الفي�شانات، وتداعياتها على حياة الأ�شقاء يف الهند.
تنفيذها يف ولية  املزمع  وامل�شاريع  بالربامج  اط��الع  على  �شموه  اإن  وق��ال 
ال�شابق  ت��اب��ع يف  ك��م��ا  ه��ن��اك،  املحليني  ال�����ش��ك��ان  م��ع��ان��اة  م��ن  للحد  ك���رل 
اأزمة  للمت�شررين خالل  الهيئة  نفذتها  التي  العاجلة  الإغاثية  العمليات 
الفي�شانات، واجلهود التي بذلتها لدرء اآثارها، م�شرا يف هذا ال�شدد اإىل 
اأن الهيئة �شرت م�شاعدات اإن�شانية متنوعة للمت�شررين يف حينها �شاهمت 

يف توفر احتياجاتهم الأ�شا�شية ومتطلباتهم اليومية.

وق���ال ال��ف��الح��ي اإن م���ب���ادرات الهيئة يف ه���ذا ال�����ش��دد ت��اأت��ي ان��ط��الق��ا من 
م�شوؤوليتها الإن�شانية جتاه الأ�شدقاء يف الهند وتتويجا للعالقات املتميزة 
بني البلدين ..م�شيفا اأن الهند تعترب من ال�شاحات التي تعمل فيها الهيئة 

بقوة وتفرد لها م�شاحة كبرة يف خططها وبراجمها الإن�شانية.
واأ�شار اإىل اأن الهيئة در�شت بعناية امل�شاريع احليوية التي تنفذها يف كرل 
حاليا كونها تخدم قطاعات وا�شعة من املت�شررين من الكارثة، م�شددا على 
اأن الهيئة لن ندخر و�شعا يف م�شاندة ال�شدقاء وتقدمي كل ما من �شاأنه 

تعزيز الت�شامن مع املتاأثرين وي�شاهم يف حت�شني اأو�شاعهم الإن�شانية.
ال��ذي قدمه اخلرون  ال�شخي  بالدعم  الأح��م��ر  الهالل  ع��ام  اأم��ني  واأ���ش��اد 
الإع��م��ار يف كرل،  الأح��م��ر لإع���ادة  ال��ه��الل  وامل��ت��ربع��ون ل�شالح م�شاريع 
معربا عن تقديره لعمليات التن�شيق القائمة بني الهيئة واحلكومة املحلية 

وقن�شلية الإمارات يف كرل لتنفيذ هذه امل�شاريع.

الرتبية تتحرك وتعد بحل �صريع خالل اأيام

لق�ء لأولي�ء اأمور الطالب بروؤ�س�ء اجل�مع�ت يطرح مع�ن�تهم مع ا�ستبدال العلوم ال�سحية ب�لأحي�ء
•• دبي – حم�شن را�شد 

والطالبات  الطالب  م�شكلة  باإنهاء   ، بالأم�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  وع��دت 
الوافدين املنت�شبني للم�شار املتقدم ، واحلا�شلني على �شهادة الثانوية ال�شف 
اأث��ر من رف�س  – 2019 ، بعد ما   2018 12 للعام الدرا�شي اجل��اري  ال� 
امتام  �شهادة  على  احلا�شلني  الطلبة  قبول   ، ببلدانهم  العربية  اجل��ام��ع��ات 
املرحلة الثانوية من املدار�س الإماراتية يف كليات الطب ، نتيجة ا�شتبدال وزارة 
الرتبية الإماراتية مادة الأحياء مبادة العلوم ال�شحية ، وذلك مع بدء العام 
قبول  اجلامعات  رف�شت  ان  ال�شتبدال  ه��ذا  على  وترتب   ، اجل��اري  الدرا�شي 
الطالب بكليات الطب ، على اأ�شا�س اأن نظام تن�شيق اجلامعات ببلدانهم يحتم 

على الطالب درا�شة مادة الحياء .
، و�شكاوى عديدة  اأثر من ت�شاوؤلت عن و�شع هوؤلء الطالب  وبناء على ما 
وزارة  وخماطبة  الثقافية  امللحقيات  وحت��رك   ، موؤخراً  الرتبية  وزارة  تلقتها 
بدولهم  اجلامعات  وقبول  بتن�شيق  اخلا�شة  املعنية  اجلهات  وكافة  الرتبية 
لإدارة   123 رق��م  يحمل  تف�شيلياً  كتاباً  ووج��ه��ت  الرتبية  وزارة  حت��رك��ت   ،
بتوجيه  بدورها  الأخ��رة  لتقوم   ، اخلارجية  التعليمية  والعالقات  املنظمات 
التي  امل�شكلة  لهذه  حاًل  باإيجاد  العربية  بالدول  الثقافية  للملحقيات  كتاب  

اأثرت 
املناهج  امل�شاعد لقطاع  والتعليم  الرتبية  وزارة  اليحيائي وكيل  واأو�شح حمد 
اأن خريجو امل�شار املتقدم يف املرحلة الثانوية قادرون   ، والمتحانات يف كتابه 
على امتام درا�شتهم اجلامعية يف كافة التخ�ش�شات مبا يف ذلك كليات الطب ، 
ول يجوز التعلل باأن �شهادة ال�شف الثاين ع�شر ل تت�شمن مادة الحياء لأنها 
درا�شتهم  متطلبات  الطلبة  وامت  ع�شر  واحل���ادي  التا�شع  ال�شفني  يف  در�شت 
على  الثانوية  املرحلة  يف  ال��ع��ام  امل�شار  خريجي  ت�شنيف  ميكن  ل  م�شيفاً   ،
اأنهم م�شاوون خلريجي الفرع الأدب��ي من التعليم املعتمد يف عدد من الدول 
والأدبية  الن�شانية  املجالت  يف  الدرا�شة  نحو  توجيههم  يجوز  ول  العربية، 

فقط وحرمانهم من التخ�ش�شات العلمية.
وجاء كتاب وكيل وزارة الرتبية والتعليم امل�شاعد لقطاع املناهج والمتحانات 
خميباً لأمال اأولياء الأمور والطالب ، لأنه مل يفيد �شراحة ان مادة العلوم 

احلا�شلني على الثانوية العامة الإماراتية باجلامعات امل�شرية للعام الدرا�شي 
اجلديد وكذلك م�شكلة مادة الأحياء يف �شهادة الثانوية العامة الإماراتية التي 

�شهدت نقا�شاً �شاخناً من جانب اأولياء الأمور امل�شاركني يف اللقاء.
املركز  رئي�س  القا�شمي  عبدالعزيز  بنت  هند  الدكتورة  ال�شيخة  اللقاء  ح�شر 
ومعايل الدكتور اأحمد زكي بدر وزير التعليم امل�شري الأ�شبق ورئي�س جمل�س 
رئي�س جامعة  �شامي  ج��م��ال  وال��دك��ت��ور  اأك��ت��وب��ر  م��ن  ال�����ش��اد���س  اأم��ن��اء جامعة 
ال�شاد�س من اأكتوبر والدكتور �شالح ها�شم رئي�س جامعة عني �شم�س الأ�شبق 
الرئي�س  معاذ  نبيل  الدكتور  النقا�س  واأدار  العربية،  اجلامعات  احتاد  ورئي�س 

اجلامعات  م�شوؤويل  حتى   ، الحياء  م��ادة  عن  بدياًل  الأ�شل  يف  هي  ال�شحية 
وروؤ�شائها الذين تواجدوا بالدولة لتلقي طلبات الت�شجيل والقبول جلامعاتهم 
كاملتني  �شفحتني  يف  ا�شتعر�س  ال��ذي  امل�شاعد  الوكيل  كتاب  يف  يجدوا  مل   ،
امل�شكلة  اإذ مل يتناول ُلب   ، �شرداً عن املدر�شة الإماراتية حاًل مل�شكلة الطالب 

املطروحة باحلل.
وعليه نظم املركز العربي لال�شتثمارات التعليمية لقاءاً اأم�س الأول ، دعا اليه 
فر�س  ملناق�شة  اجلامعات  وم�شوؤويل  والإعالميني  وال��ط��الب  الأم���ور  اأول��ي��اء 
واملواطنني  جن�شياتهم  بكافة  والعرب  امل�شريني  الطالب  التحاق  وتفا�شيل 

التنفيذي للمركز العربي لال�شتثمارات التعليمية.
اكدت ال�شيخة هند القا�شمي على اهتمام دولة الإم��ارات بتقدمي تعليم جيد 
املقررات  باأحدث  ذل��ك  �شبيل  يف  وت�شتعني  فيها  واملقيمني  لأبنائها  وع�شري 

وطرق التدري�س موؤكدة حر�شها على اإيجاد حاًل �شريعاً للطالب .
اأمناء  جمل�س  رئي�س  ب��در،  زك��ي  اأحمد  الدكتور  معايل  ا�شتعر�س  جانبه  من 
والطالب  تخ�ش�شات  من  اجلامعة  ت�شمه  ما  اأكتوبر،  من  ال�شاد�س  جامعة 
بكافة اجلن�شيات ، م�شراً اىل ان  اجلامعة ت�شم 42 األف طالب وطالبة من 
خمتلف اجلن�شيات، ي�شكلون ن�شبة %25 من الطالب امللتحقني باجلامعات 
اخلا�شة يف م�شر، لفتاً اىل ان  هيئة �شمان جودة التعليم يف م�شر )نقاء( هي 
اجلهة التي تلتزم مبراجعة التزام اجلامعة امل�شرية مبقايي�س العتماد العاملية 
واأن ق�شية العتماد و�شمان اجلودة اأ�شبحت هي الفي�شل الآن لتحديد قيمة 

وم�شتقبل اأي �شهادة جامعية.
وا�شار الدكتور جمال �شامي رئي�س جامعة ال�شاد�س من اأكتوبر، اىل اإن اجلامعة 
تعد مكاناً مثالياً للطالب املقيمني خارج م�شر نظراً ملا تتمتع به من قدرات 
اأكادميية وكذلك اإمكانيات كبرة يف الإعا�شة والرعاية، حيث ت�شم اجلامعة 
عدد كبراً من الكليات يف خمتلف التخ�ش�شات وكذلك فندقاً لإقامة الطالبات 
داخل احلرم اجلامعي ، م�شيفاً اأن باجلامعة مكتبة مركزية مبوا�شفات عاملية 

كما تهتم اجلامعة مبختلف الن�شاطات الطالبية.
اأن  الأ�شبق على  العربية  رئي�س احتاد اجلامعات  الدكتور �شالح ها�شم  و�شدد 
ق�شية ال�شهادات املعتمدة يجب اأن تكون ن�شب اأعن اأولياء الأمور وهم يبحثون 
م�شتقبل اأبنائهم اجلامعي ، وقال: ان  يف م�شر 22 جامعة خا�شة واأن بالعامل 
العربي خم�شة ماليني طالب جامعي يف حني مل يكن يتجاوز عددهم 40 األف 

طالب وقت تاأ�شي�س التحاد عام 1969.
اأما اأولياء الأمور فقد تراوحت نقا�شاتهم بني �شبل اللتحاق بجامعة ال�شاد�س 
اللتحاق  اأبنائهم من  تهدد بحرمان  التي  الأحياء  مادة  وم�شكلة  اأكتوبر  من 
مادة  الطالب  درا���ش��ة  تتطلب  التي  الكليات  وك��ذل��ك  م�شر  يف  الطب  بكليات 
الأحياء يف املرحلة الثانوية العامة. ومن جانبه طماأن اأمين ح�شني م�شت�شار 
ال�شفارة امل�شرية يف اأبو ظبي اأولياء الأمور باأن ال�شفارة رفعت التفا�شيل كاملة 

لوزارة التعليم يف م�شر، واأن امل�شكلة �شوف جتد حتماً طريقها للحل.

بعد توا�صله مع قيادات الرتبية الإماراتية

رئي�س جمل�س اأمن�ء 6 اأكتوبر يفي بوعده ب�إيج�د حل خالل اأي�م
تبنى معايل الدكتور اأحمد زكي بدر وزير الرتبية الأ�شبق رئي�س جمل�س 
اأمناء جامعة 6 اأكتوبر ق�شية الطالب واعداً بحلها بالتوا�شل مع قيادات 
الطالب  اإ�شعاد  الذين يحر�شون على  الإماراتية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
خالل  توا�شله  بالفعل  وب���داأ   ، معاناتهم  ك��اف��ة  وان��ه��اء  اأم��وره��م  واول��ي��اء 
لأولياء  لإيجاد حل  الم��ارات  لدولة  زي��ارة  الأول يف  ام�س  م�شاء  تواجده 
الأمور وت�شهيل قبولهم باجلامعات اخلا�شة مب�شر، وتوا�شل مع معايل 
وزير التعليم العايل مب�شر ،  موؤكداً باأن امل�شكلة �شتجد طريقها للحل يف 

خالل اأيام قليلة.
الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شري  العايل  التعليم  وزير  توا�شل مع  اأنه  اإىل  ولفت 
لطلبة  تدر�س  التي  ال�شحية  العلوم  م��ادة  اأن  لتو�شيح  الغفار  عبد  خالد 
احلا�شلني  للطلبة  بالن�شبة  الأح��ي��اء  م��ادة  ع��ن  عو�شاً  ه��ي  ع�شر  ال��ث��اين 
الذي  املتقدم  بامل�شار  الإماراتية  املدار�س  العامة من  الثانوية  �شهادة  على 
يقابل الق�شم العلمي مب�شر وذلك وفقاً لتاأكيدات وزارة الرتبية والتعليم 

بالإمارات.
وعد  بالقاهرة  العايل  التعليم  وزي��ر  ب��اأن  ب��در  ذك��ي  اأحمد  الدكتور  واأف���اد 

واأن  املقبلة، خ�شو�شاً  القليلة  الأيام  بو�شع حلول من�شفة للطلبة خالل 
تقبل  املتحدة  العربية  الم���ارات  بدولة  واخلا�شة  احلكومية  اجلامعات 
املتقدم  بامل�شار  الثانوية  املرحلة  امت���ام  �شهادة  على  احلا�شلني  الطلبة 
الرتبية  وزارة  ق��ي��ادات  م��ع  توا�شل  اأن���ه  م�شيفاً    ، ال��ط��ب  كليات  بجميع 

والتعليم بالأمارات .
الم����ارات حلر�شها  ب��دول��ة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود  ب��در  وث��م��ن   
كافة  تذليل  على  والعمل  اجلن�شيات  خمتلف  من  الطلبة  م�شلحة  على 
بكليات  اللتحاق  يف  احالمهم  حتقيق  تعرت�س  اأن  ميكن  التي  العقبات 
، مثمناً يف الوقت ذاته جهود �شعادة عبد الرحمن احلمادي وكيل  الطب 
وزارة الرتبية والتعليم الإماراتية ، حلر�شه على التوا�شل معه وتوجيه 
قيادات وزارة الرتبية املعنيني بالأمر لإيجاد حال �شريعا ، لتقريب وجهات 
مبختلف  الثقافية  للملحقيات  ر�شمي  كتاب  ا�شدار  على  والعمل  النظر 
الدول العربية مبا فيها م�شر للتاأكيد على قبول الطلبة احلا�شلني على 
�شهادة امتام الثانوية العامة من املدر�شة الماراتية باجلامعات احلكومية 

واخلا�شة داخل دولة المارات العربية املتحدة والدول الغربية.

فقد املدعو / �شمد حمبوب 
باك�شتان     ، ح�شني  حمبوب 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0133581AY( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0557360850

فقدان جواز �سفر
فاباته  ي��اده��و   / امل��دع��و  فقد 

في�شوان في�شوامباران ، الهند   

�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 

يجده  )S0233637(من 

رقم   بتليفون  الت�شال  عليه 

0551069662

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ارتريا     ، ام����ني  غ��ي��ه��دي��ر 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0433741K( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0522589213

فقدان جواز �سفر
خان  كا�شف   / امل��دع��و  فقد 
جيهان زيب خان ، باك�شتان   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )mw4135751( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0507739702

فقدان جواز �سفر
�شاهد  اب������و  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
بنغالدي�س  ����ش���راج  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0581285(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ف���ري���اي���ان���ى 
اثيوبيا   ، ج��رم��اى  تي�شفاي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EP3876175( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ رف�����ي�����ع اهلل 
افغان�شتان   ، ���ش��ل��ي��م��ان��ح��ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1730049(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
الفغان�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�شلطان  ن�����دمي  امل����دع����و/  ف���ق���د 
باك�شتان   ، اح����م����د  ����ش���ل���ط���ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
)DE57766741(  يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�شتانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
اأم�م مكتوم بن حممد ..ق��سي ا�ستئن�ف جديد مبركز 

ف�س املن�زع�ت الإيج�رية يوؤدي اليمني الق�نونية
•• دبي-وام:

اأدى قا�شي ال�شتئناف اجلديد يف مركز  اآل مكتوم نائب حاكم دبي،  اأمام �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
ف�س املنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي اليمني القانونية. وقد اأق�شم قا�شي ال�شتئناف 
�شلوك  يلتزم  واأن  واإخ��ال���س  باأمانة  مهمته  وي��وؤدي  القوانني  يحرتم  واأن  بالعدل  النا�س  بني  يحكم  ب��اأن  اجلديد 
القا�شي ال�شريف. ومتنى �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، للقا�شي التوفيق يف املهام وامل�شوؤوليات 
الت�شامح بني  مبداأ  وتر�شيخ  دومنا متييز،  كافة  النا�س  وامل�شاواة بني  العدالة  اإليه من خالل حتقيق  اأوكلت  التي 
املتخا�شمني. ح�شر مرا�شم اأداء اليمني التي جرت بدبي ظهر اليوم، �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة 

الأرا�شي والأمالك يف دبي، والقا�شي عبدالقادر مو�شى، رئي�س مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي.

ج�معة عجم�ن تطرح برن�مج امل�ج�ستري يف »املداواة اللبية ال�سنية«

موارد ال�س�رقة تبداأ برن�جمه� ال�سيفي 2019 لتدريب الطلبة يف اجله�ت احلكومية 

•• عجمان - الفجر 

برنامج  عجمان  جامعة  اأط��ل��ق��ت 
“املداواة  يف  ال��ع��ل��وم  م��اج�����ش��ت��ر 
بعد  وذل�������ك  ال�شنية”  ال���ل���ب���ي���ة 
واعتماد  م��واف��ق��ة  على  ح�شولها 
التابعة  الأكادميي  العتماد  هيئة 
ل���������وزارة ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م يف 
طب  كلية  ب��رام��ج  �شمن  ال��دول��ة 
براجمها  اإىل  لي�شاف  الأ���ش��ن��ان، 
البكالوريو�س  درجتي  يف  املعتمدة 

واملاج�شتر.
ال�شغر،  الدكتور كرمي  اأكد  وقد 
جامعة  ط��رح  اأن  اجلامعة،  مدير 
ماج�شتر  ل����ربن����ام����ج  ع���ج���م���ان 

احل�شول  ح���ق���ه  م����ن  ف�����ش��ي��ك��ون 
الكلية  م��ن  ال��زم��ال��ة  ���ش��ه��ادة  على 
بعد  بايرلندا  للجراحني  امللكية 
الثاين  اجل��زء  امتحان  يجتاز  اأن 
فقط وباإ�شراف مبا�شر من الكلية 
امللكية للجراحني بايرلندا. علما 
اأعلى  من  تعد  الزمالة  �شهادة  اأن 
يف  وال��ع��م��ل��ي��ة  العلمية  ال���درج���ات 

هذا املجال.
جامعة  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت����در 
العام  ت��اأ���ش�����ش��ت يف  ال��ت��ي  ع��ج��م��ان 
خا�شة  موؤ�ش�شة  ك����اأول   1988
الإمارات  دول��ة  يف  العايل  للتعليم 
ومنطقة اخلليج قد احتلت مركزا 
الأكادميية  اخل��ارط��ة  على  رائ���داً 

ب���رام���ج امل��اج�����ش��ت��ر يف ك��ل��ي��ة طب 
الأ�شنان هو �شهادة نعتز بها ودليل 
الأكادميية  ال��ربام��ج  ك��ف��اءة  على 
وجودة  اجل��ام��ع��ة  تطرحها  ال��ت��ي 
اجلامعة  اأن  مبّينا  خم��رج��ات��ه��ا. 
الربنامج  يف  دفعة  اأول  �شت�شتقبل 
القادم  الأكادميي  العام  بداية  مع 

.2020-2019
من جانبه، قال الدكتور �شامل اأبو 
الأ�شنان:  كليه طب  فنا�س، عميد 
“اإن هذا الربنامج، والذي يتاألف 
ياأتي  م��ع��ت��م��دة،  ���ش��اع��ة   70 م���ن 
الكلية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط�������ار  يف 
متّكن  ج����دي����دة  ب����رام����ج  ب����ط����رح 
الإمارات  دول��ة  يف  الأ�شنان  اأطباء 

ال�شنية  اللبية  امل���داواة  يف  العلوم 
ي������اأت������ي ان�����ط�����الق�����ا م������ن ح���ر����س 
متطلبات  مواكبة  على  اجلامعة 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  ال��ع��م��ل  ���ش��وق 
والعاملي يف جمالت طب الأ�شنان 
من  ال��ه��دف  اأن  مبّينا  املختلفة. 
طرح هذا الربنامج هو رفد �شوق 
العمل بخريجني متخ�ش�شني يف 
الفر�شة  واإت���اح���ة  ال��ل��ب��ي،  ال��ع��الج 
با�شتكمال  ال���راغ���ب���ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
تخ�ش�شات  يف  العليا  ال��درا���ش��ات 

طب الأ�شنان.
اأن  اإىل  ك����رمي  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
ح�شول اجلامعة على املوافقة من 
لطرح  الأكادمييي  العتماد  هيئة 

واملنطقة  اخل�����ش��و���س  وج���ه  ع��ل��ى 
درا�شتهم  م��ت��اب��ع��ة  م����ن  ع���م���وم���ا 
العالجات  يف  والتخ�ش�س  العليا 
من  يعد  وال��ذي  واللبية،  ال�شنية 
امل��ط��ل��وب��ة يف هذا  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 

املجال.
فنا�س  اأب�������و  ال����دك����ت����ور  واأو������ش�����ح 
الربنامج  ه����ذا  يف  ال���درا����ش���ة  اأن 
�شنوات،  ث��الث  م��دار  على  �شتمتد 
�شنويا.  ط����الب   4 و���ش��ي�����ش��ت��ق��ب��ل 
الأ�شنان  اأن كلية طب  اإىل  م�شرا 
تربطها اتفاقية مع الكلية امللكية 
للجراحني يف اإيرلندا، ومبوجبها، 
املاج�شتر  طالب  ا�شتكمال  وبعد 
للتخرج،  الالزمة  املتطلبات  كافة 

•• ال�شارقة-الفجر:

الب�شرية  امل��������وارد  دائ�������رة  ب�������داأت 
بال�شارقة يوم اأم�س الأحد املوافق 
برنامج  اجل��������اري  ي���ول���ي���و   14
 2019 للعام  ال�شيفي  التدريب 
الذي  واجلامعات  املدار�س  لطلبة 
ودوائر  جهات  مع  بال�شراكة  يقام 
وهيئات حكومة ال�شارقة، ويتمثل 
ت��دري��ب��ي��ة للطلبة  ب��اإت��اح��ة ف��ر���س 
الوظيفية  ال��ق��ط��اع��ات  ك���اف���ة  يف 

باجلهات.
وق���ام���ت ال����دائ����رة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
جهات  من  الربنامج  يف  ال�شركاء 
حكومة  ودوائ����������ر  وم����وؤ�����ش���������ش����ات 
الطلبة  ا�شتقبلت  ال��ت��ي  ال�شارقة 
امل���ت���درب���ني يف م���ق���اره���ا. ح��ي��ث مت 
ت��وزي��ع��ه��م ع��ل��ى اجل��ه��ات مبراعاة 
متطلبات  اأه���م���ه���ا  م��ع��اي��ر  ع����دة 
، واحتياج  الدرا�شية  تخ�ش�شاتهم 
اجلهة الطارحة لفر�شة التدريب 
م���ع رغبات  ال��ف��ر���ش��ة  وت��ن��ا���ش��ب   ،

ال�شيفي  التدريب  برنامج  تنفيذ 
اإىل  م�شراً  بالن�سء.  يعنى  ال��ذي 
ل�شاحب  التنموي  الكبر  ال���دور 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
ال�شارقة  اإم�������ارة  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
بالنا�شئة  الهتمام  يف  اهلل  حفظه 
وال�����ش��ب��اب. وح���ر����س ���ش��م��وه على 
ت���ب���ن���ي ودع��������م ك����اف����ة امل������ب������ادرات 
والتوجهات املعنية بهذه ال�شريحة 

املجتمعية الهامة. 
التدريب  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الدائرة  ت��ت��ب��ن��اه  ال����ذي  ال�����ش��ي��ف��ي 
دعم  يف  روؤيتها  وف��ق  ي��اأت��ي  �شنوياً 
ومتكني الكوادر الإماراتية ال�شابة 
ال�شاعية  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  وت��رج��م��ة  ؛ 
دورها  وتفعيل  الكفاءات  لتوطني 

القيادي يف الدولة . 
على  يركز  الربنامج  اأن  واأ���ش��اف 
اإك�شاب الطلبة املهارات واخلربات 
التي متكنهم من حتديد اأهدافهم 
واأولوياتهم يف احلياة العملية ويف 

ودائ�����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة ودائ����رة 
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 
والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  ودائرة 
والزراعة  البلديات  �شوؤون  ودائ��رة 
البيئة  وهيئة  احليوانية  وال��رثوة 
وهيئة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل���ح���م���ي���ات 
الطرق واملوا�شالت وهيئة كهرباء 
وم��ي��اه ال�����ش��ارق��ة وه��ي��ئ��ة الإمن����اء 
وبلدية  وال�������ش���ي���اح���ي  ال���ت���ج���اري 
ال�شارقة وبلدية احلمرية وبلدية 
للرتاث  ال�شارقة  ومعهد  مليحة 
وجمل�س ال�شارقة لالإعالم وهيئة 
املنطقة  وهيئة  للكتاب  ال�شارقة 
وال�شالمة  الوقاية  وهيئة  احل��رة 
ومتحف  امل���راأة  ريا�شة  وموؤ�ش�شة 
ال�شارقة البحري ونا�شئة ال�شارقة 
ودائ�����رة ال���ق���راآن وال�����ش��ن��ة ودائ����رة 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل ال����ع����ق����اري وم����راك����ز 

التنمية الأ�شرية .
وحت���ر����س ال����دائ����رة ���ش��ن��وي��اً على 
تنظيم برنامج التدريب ال�شيفي 
للطلبة  ال�����ش��ي��ف  ف�����رتة  خ�����الل 

يتم  �شكنهم حيث  الطالب ومقار 
اجلهة  مقر  يف  طالب  كل  تدريب 

الأقرب اإىل منطقة �شكنه.
وي�شتمر الربنامج مدة 4 اأ�شابيع 
يوليو   14 م��ن  اب���ت���داءاً  متتالية 
القادم،  اأغ�شط�س  م��ن   8 وح��ت��ى 
ط���ال���ب���اً   )  312  ( مب���������ش����ارك����ة 
ال�شف  م���رح���ل���ة  م�����ن  وط����ال����ب����ة 
ع�شر،  الثاين  ال�شف  اإىل  العا�شر 
وال��ك��ل��ي��ات من  اجل��ام��ع��ات  وطلبة 

خمتلف التخ�ش�شات. 
الطلبة  ت��دري��ب  ال��دائ��رة  وتن�شق 
الوظيفية  القطاعات  كافة  �شمن 
جلهات و دوائر وموؤ�ش�شات حكومة 
الربنامج  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال�����ش��ارق��ة 
التي بلغت 30 جهة، وهي: دائرة 
ال��ب�����ش��ري��ة وه��ي��ئ��ة مطار  امل������وارد 
التنمية  ودائ���رة  ال��دويل  ال�شارقة 
الثقافة  ودائ��������رة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
ودائرة املوانئ البحرية واجلمارك 
الجتماعية  اخل���دم���ات  ودائ������رة 
الإ�شالمية  ال���������ش����وؤون  ودائ���������رة 

وال��ط��ال��ب��ات ب��ه��دف ���ش��غ��ل اأوق����ات 
ف����راغ����ه����م مب�����ا ه�����و م���ف���ي���د لهم 
مداركهم  وت��ط��وي��ر   ، وملجتمعهم 
من  �شخ�شياتهم  و�شقل  الذهنية 
العمل  ببيئات  احتكاكهم  خ���الل 
ال�شعور  تنمية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   .
واإك�شابهم  ل��دي��ه��م،  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اخلربات واملهارات التي ت�شاعدهم 
م�����ش��ت��ق��ب��اًل ع���ل���ى الن�����خ�����راط يف 
احلياة العملية . وي�شكل التدريب 
فر�شة مثالية لتعزيز ثقة الطالب 
مبدئي  ت�شور  وت��ك��وي��ن   ، بنف�شه 
عن الجتاه الأكادميي املنا�شب له 
، وتهيئته لدخول عامل الوظائف 
من  بكمية  وال���ت���زود   ، والأع���م���ال 
على  وال��ت��ع��رف   ، املهنية  امل��ع��ارف 

بيئة العمل بطريقة واقعية .
ويف هذا ال�شاأن اأكد �شعادة الدكتور 
ط�����ارق ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ�����ادم ع�شو 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة 
الب�شرية  امل�������وارد  دائ������رة  رئ��ي�����س 
ا�شتمرارية  على  ال��دائ��رة  حر�س 

براجمها،  م����ن  ل��ل��ع��دي��د  دول����ي����ة 
ت��ق��دم��ه��ا يف خط  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

العاملية للتعليم العايل وذلك من 
اعتمادات  ع��ل��ى  ح�شولها  خ���الل 

العاملية  الت�شنيفات  �شمن  �شاعد 
للجامعات.

التدريب  ف��ر���س  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
ال�شيفي املالئمة لهم ، وتهياأتهم 
بكفاءة.  ال��ع��م��ل  جم����ال  ل���دخ���ول 
دعم  يف  ه����ام����اً  دوراً  ت��ل��ع��ب  ك���م���ا 
التعليمية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ج����ه����ود 
اإي�شاح  يف  الأك���ادمي���ي  والإر�����ش����اد 
الطلبة  ل��دى  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة 
العمل  ����ش���وق  م�����ش��ت��ج��دات  ح����ول 
واملهنية  العلمية  والتخ�ش�شات 

الدرا�شة.  فرتة  تلي  التي  املرحلة 
ك��م��ا ي�����ش��اع��ده��م يف ال��ت��ع��رف على 
خو�س  عرب  الوظيفية  املتطلبات 
جت��رب��ة ال��ع��م��ل امل��ب��ا���ش��رة ث��م بناء 
وفق  املهنية  وامليول  التخ�ش�شات 

ذلك.
ت�شكل حلقة  ال��دائ��رة  اأن  واأو���ش��ح 
واجلهات  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ني  ت���وا����ش���ل 
وت���������ش����اع����ده����م يف   ، احل����ك����وم����ي����ة 

ال�شعيد  ع���ل���ى  ري���������ادة  الأك���������رث 
الوظيفي.

اجلهات  م��ن  ال�شركاء  دور  وثمن 
بالإمارة  احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وتعزز  ال����ربن����ام����ج  ت���دع���م  ال���ت���ي 
ب���دوره���ا  يف  ، وت�شهم  خم��رج��ات��ه 
ال��وط��ن��ي��ة التي  ال����ك����وادر  ت��اأه��ي��ل 
العمل  ���ش��وق  اح��ت��ي��اج��ات  �شتلبي 

امل�شتقبلية . 

اأطب�ء �سحة دبي ينجحون يف زراعة جلد ملري�سني من غ�س�ء امل�سيمة  لأول مرة على م�ستوى الدولة

يف حفل نظمه قطاع العمليات املدر�صية الأول

وزارة الرتبية والتعليم تكرم فئ�ت من امليدان الرتبوي اأ�سهمت يف حتقيق الإ�س�فة للتعليم

•• دبي – وام:

بالتعاون  را�شد  مب�شت�شفى  التجميل  وج��راح��ة  احل��روق  ق�شم  اأط��ب��اء  جنح   
مع م�شت�شفى لطيفة يف زراعة غ�شاء امل�شيمة كجلد تعوي�شي ملري�شني كانا 
م�شاحة  باملئة من   40 اىل  و�شلت  وت�شوهات كبرة يف  ح��روق  يعانيان من 
اجللد وذلك لأول مرة على م�شتوى الدولة ما يعد اإجنازا جديدا ي�شاف اإىل 
ر�شيد الإجن��ازات التي حققتها هيئة ال�شحة بدبي خالل ال�شنوات القليلة 
لل�شياحة  العاملية  اخل��ارط��ة  على  التناف�شية  قدراتها  م��ن  وع���ززت  املا�شية 

ال�شحية.
احل��روق وجراحة  ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري  الزرعوين  م��روان  الدكتور  وق��ال 
التجميل مب�شت�شفى را�شد اإن العملية الأوىل مت اإجراوؤها ملري�س يف الأربعني 
من العمر و�شل اإىل امل�شت�شفى وهو يعاين من حروق �شطحية وعميقة من 
غ�شاء  زراع��ة  مت  حيث  اجل�شم  من  باملئة   40 م�شاحة  على  الثانية  الدرجة 

الثانية مت خاللها  العملية  امل�شيمة كجلد تعوي�شي ملنطقة القدمني بينما 
زراعة غ�شاء امل�شيمة لتغطية منطقة ال�شدر واليدين ملري�س اآخر يبلغ من 
 30 م�شاحة  على  وعميقة  �شطحية  ح��روق  من  يعاين  ك��ان  19�شنة  العمر 

باملئة من اجل�شم.
التجميل مب�شت�شفى  القائم بني ق�شم احلروق وجراحة  التعاون  اإىل  واأ�شار 
اأخذ  بعد  امل�شيمة  على  للح�شول  لطيفة  مب�شت�شفى  ال���ولدة  وق�شم  را���ش��د 
املوافقات الر�شمية من الأمهات املتربعات قبل عملية الولدة لعدم املمانعة 
يف ا�شتخدام امل�شيمة يف عمليات الزراعة م�شرا اإىل اإمكانية الحتفاظ بغ�شاء 
امل�شيمة يف بنك خا�س مب�شت�شفى را�شد لفرتة ترتاوح من 10 اىل 14 يوما 
حيث تعطي امل�شيمة الواحدة حوايل مرتا مربعا من الغ�شاء ميكن ال�شتفادة 

منها اإنقاذ املر�شى من الت�شوهات اجللدية وبتكاليف ب�شيطة جدا.
التقنية يف عالج احلالت  ا�شتخدام هذه  اأهمية  الزرعوين  الدكتور  واأو�شح 
ال�شعبة التي يعاين اأ�شحابها من م�شاحات حروق كبرة يف اجللد ل ميكن 

الت�شوهات  تقليل  يف  وم�شاهمتها  التقليدية  اجل��راح��ة  خ��الل  من  عالجها 
يف  الأمل  وتقليل  واحل��روق  اجل��روح  لتغطية  اجللد  ا�شتئ�شال  عن  الناجتة 
اإعادة  يف  وامل�شاعدة  حدوثها  املمكن  اللتهابات  واحل��د  املحروقة  الأج���زاء 
الزمنية  الفرتة  وتقليل  الب�شرة  وتن�شيط منو  اجللد  وبناء طبقات  جتديد 
ل�شفاء املري�س ومكوثه يف امل�شت�شفى موؤكدا اأهمية هذه التقنية التي بداأت 
هيئة ال�شحة بدبي باإ�شتخدامها لعالج مر�شى احلروق بعد ا�شتيفاء كافة 
الكبرة  النتائج  اإىل  لفتا  املجال  ه��ذا  يف  وال�شرعية  القانونية  الإج���راءات 
التي حققتها هذه التقنية يف منع ت�شوهات اجللد ملر�شى احلروق وخا�شة 
ممن تتجاوز ن�شبة احلروق لديهم 70 باملئة وتكون م�شاحة اجللد املطلوب 

تغطيتها كبرة.
من جانبه لفت الدكتور فهد با�شليب املدير التنفيذي مل�شت�شفى را�شد اإىل 
امل�شت�شفى  بها  يقوم  التي  امل�شتمرة  اجلهود  من  �شيعزز  الإجن��از  هذا  اأهمية 
املعاير  لأح�����دث  وف��ق��ا  ل��ل��م��ر���ش��ى  م��ت��م��ي��زة  تخ�ش�شية  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 

واملمار�شات الطبية العاملية يف هذا املجال م�شرا اإىل الدعم والهتمام الكبر 
الذي توليه الإدارة العليا يف الهيئة لتطوير خمتلف اأق�شام امل�شت�شفى لتكون 
مواكبة للتطورات العاملية املت�شارعة يف القطاع الطبي منوها باأن م�شت�شفى 
امل�شيمة  غ�شاء  بني  اجليني  التطابق  تقنية  ل�شتخدام  حاليا  ي�شعى  را�شد 
كاإجراء  امل�شيمة  غ�شاء  ل��زراع��ة  اجل�شم  قبول  م��ن  للتاأكد  املري�س  وج�شم 

تعوي�شي للجلد املفقود .
بدورها اأ�شارت الدكتور منى تهلك املدير التنفيذي مل�شت�شفى لطيفة للن�شاء 
والأطفال اإىل اأهمية هذا امل�شروع امل�شرتك بني م�شت�شفى را�شد وم�شت�شفى 
لطيفة لال�شتفادة من غ�شاء امل�شيمة يف عالج مر�شى احلروق واجلروح يف 
ظل توفر هذه املادة التي يتم اإهمالها عادة بعد الولدة موؤكدة على التعاون 
القائم يف هذا املجال خا�شة واأن عدد حالت الولدة القي�شرية يف م�شت�شفى 
29 باملئة من جمموع ولدات امل�شت�شفى ال�شنوية  لطيفة ي�شل اإىل حوايل 

البالغة حوايل 6000 حالة ولدة.

•• دبي-الفجر:

نظم قطاع العمليات املدر�شية الأول يف وزارة الرتبية والتعليم، حفاًل لتكرمي 
جمموعة من الفئات املبدعة التي تركت اأثرا ملمو�شا يف م�شتوى اإجناز القطاع 
وفق معاير حمددة، وذلك تتويجا للجهود التي بذلت خالل العام الدرا�شي 
التعليمية  وجمال�شه  الأول  املدر�شية  العمليات  قطاع  يف   -2019  2018
الثالث.   ومت اعتماد جمموعة من الفئات التي تركت اأثرا ملمو�شا يف م�شتوى 
اأقيم يف  اإجناز القطاع وفق معاير معتمدة ومت تكرميها خالل احلفل الذي 
ال�شارقة.  واأكدت �شعادة فوزية ح�شن غريب، الوكيل امل�شاعد لقطاع العمليات 

ياأتي بعد عام  ياأخذ حيزاً كبراً من الهتمام، كونه  اأن هذا احلفل  املدر�شية، 
يتمتعون  موظفون  وراءه���ا  ك��ان  التي  والجن����ازات  بالتحديات  مليء  درا���ش��ي 
اأ�شهموا ب�شكل كبر يف متيز القطاع واإجناز  بالكفاية والدراية واخلربة ممن 

م�شتهدفاته خالل العام الدرا�شي 2019-2018. 
وقالت اإنه مت حتديد جمموعة من املعاير التي وفقها مت اختيار الفئات التي 
اعتمدت لتكرميها، وهي تت�شمن فئات على م�شتوى موظفي الوزارة والنطاق 
واملدار�س والطلبة واملجال�س التعليمية، كونها ت�شتحق ذلك، حيث تركت ب�شمة 
اأثرت العمل، وقدمت اإ�شافة للمنظومة ب�شكل عام ما انعك�س على جودة الأداء.   
وذكرت اأن وزارة الرتبية والتعليم حتر�س على ا�شتقطاب الكوادر الب�شرية التي 

ت�شهم يف توظيف خرباتها واإمكاناتها و�شخها يف �شريان التعليم حتى نتمكن 
م�شتدام  تعليم  حتقيق  يف  امل�شتقبلية  وروؤي��ت��ه��ا  ال��دول��ة  م��وؤ���ش��رات  حتقيق  م��ن 
امليدان  ك��رم��ت ه��ي نخبة م��ن  ال��ت��ي  الفئة  ن��وع��ي��ة، وه���ذه  وحتقيق خم��رج��ات 

ت�شتحق التقدير على عطائها الرتبوي الرا�شخ. 
ا�شتقالوا  والذين  املتقاعدين  املدار�س  مديرو  املكرمة،  الفئات  هذه  وتت�شمن 
ت��ق��دي��را جل��ه��وده��م يف خ��دم��ة امل��ي��دان ال��رتب��وي، وال�����ش��رك��اء اخل��ارج��ي��ني على 
م�شتوى كل جمل�س تعليمي تقديرا جلهودهم.  كما مت تكرمي الطلبة املتميزين 
املدر�شة  يف  البتكارية  وقدراتهم  ومهاراتهم  لإجنازاتهم  تقديرا  واملبتكرين 
)حقيبتي  م�شابقة   يف  نطاق  وم��دي��ر  مدر�شة  اأف�شل  ع��ن  ف�شاًل  الإم��ارات��ي��ة، 

التعليمية  املمار�شات  لدعم  تعزيزا  ال��ع��ام  لهذا  التجريبية  دورت��ه��ا  يف  اأخ���ف( 
القراءة  اتقان مهارتي  اأف�شل مدر�شة يف  وكذلك  الذكي،  التعلم  اىل  امل�شتندة 
والكتابة يف مادتي اللغة العربية واللغة الإجنليزية تعزيزا للمهارات وال�شمات 
اأف�شل  املكرمة،  الفئات  �شملت  كما    . الإماراتية  املدر�شة  التي ميتلكها طالب 
املدر�شة  جلهود  تعزيزا  اليومي،  باحل�شور  الطلبة  التزام  يف  ومدر�شة  رو�شة 
الإماراتية يف خف�س ن�شب غياب الطلبة وحتقيًقا لأيام التمدر�س، عالوة على 
اأف�شل مدر�شة م�شاركة بالربامج الدولية الوطنية، واأف�شل اأداء ملدير اأول على 
م�شتوى  على  مميزاً  اأث��راً  ترك  موظف  واأف�شل  التعليمية،  املجال�س  م�شتوى 

القطاع يف التن�شيق للمبادرات الداعمة للمدر�شة الإماراتية.
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تطلق 3 خطوط جديدة للح�فالت 

•• دبي -وام:

اإطالق  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  تعتزم 
خطوط جديدة للحافالت العامة وتطّور خطوطا اأخرى يف ال� 18 من   3
يوليو اجلاري لتعزيز �شبكة خطوط احلافالت العامة داخل اإمارة دبي مبا 
ين�شجم وحر�س الهيئة املتوا�شل يف حتقيق املزيد من التكامل مع حمطات 
وتلبية  اإ�شعاد اجلمهور  امل�شتمر يف  واهتمامها  املدن  والنقل عرب  دبي  مرتو 

الطلب املتنامي على خدمات احلافالت العامة.
الأعمال يف موؤ�ش�شة  التخطيط وتطوير  اإدارة  �شاكري مدير  واأو�شح عادل   
املوا�شالت العامة اأن اخلطوط الثالثة اجلديدة للحافالت هي: اخلط 77 

وينطلق من حمطة مرتو بني يا�س ومير مببنى املطار 3 عرب ديرة �شيتي 
املغذية ملحطات  F36 وهو من اخلطوط  1 وخط  املطار  اإىل مبنى  �شنرت 
امل��رتو وينطلق من حمطة م��رتو م��ول الإم���ارات ومي��ر بفندق اأرج���ان عرب 
حمطة مرتو مول الإمارات والرب�شاء جنوب اإىل حديقة دبي للعلوم واخلط 
E102 وينطلق من حمطة مرتو ابن بطوطة اإىل حمطة حافالت م�شفح 

ال�شعبية يف اإمارة اأبوظبي.
18 من  ال�  اأخ��رى يف  العامة كذلك خطوطا  املوا�شالت   و�شتطور موؤ�ش�شة 
يوليو اجلاري منها حتويل م�شار اخلط 50 املدينة العاملية وال�شوق ال�شيني 
2 وبوابة اخليل 1 حيث �شيتم حتويل امل�شار بعد املدينة العاملية باجتاه �شارع 
املنامة واخلط J01 من حمطة مرتو مول الإمارات وقرية جمرا الدائرية 

ق��ري��ة جمرا  النقل يف  ت��وف��ر  خ��الل  م��ن  اخل��ط  ه��ذا  �شيتم تطوير  حيث 
من  احلالية  النقل  خدمة  تقدمي  و�شيتم  جنوًب  بالرب�شاء  م��رورا  الدائرية 

. F36 خالل اخلط
وحت��وي��ل م�����ش��ار اخل���ط F32 م��ن حم��ط��ة م���رتو م���ول الإم�������ارات، املدينة 
امل�شتدامة، حيث �شيتم توفر خدمة النقل يف حديقة دبي العلوم من خالل 
F60 من حمطة مرتو الرا�شدية وبوابة داون تاون  F36 واخلط  اخلط 
�شنرت  �شيتي  باجتاه مركز  م��ردف  داخ��ل  اخل��ط  �شيتم حتويل  م��ردف حيث 
م��ن خالل  �شيكون  الآخ���ر  والتطوير  ال��را���ش��دي��ة  م���ردف م��ن حمطة م��رتو 
الورقاء  عرب  العاملية  واملدينة  الرا�شدية  منطقة  بني   367 اخل��ط  حتويل 

ليمتد اإىل واحة ال�شيليكون عرب مدينة دبي الأكادميية.

اأول م�صت�صفى خا�ص يف دبي يح�صد هذا العرتاف

اعتم�د ميديكلينيك م�ست�سفى املدينة كبيئة طبية �سديقة لالأطف�ل
ماثيو درون�صفيلد:ح�صول ميديكلينيك م�صت�صفى املدينة على العتماد كبيئة طبية �صديقة لالأطفال يعد اإجناًزا رائًعا

زهرة خمرب:حدد امل�صت�صفى هذه ال�صيا�صة كمبداأ توجيهي وبداأ يف تدريب جميع املوظفني
•• اأبوظبي -الفجر

 رم�شان عطا
م�شت�شفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ح�����ش��د 
ك��ب��ي��ئ��ة طبية  الع���ت���م���اد  امل���دي���ن���ة 
مبادرة  �شمن  ل��الأط��ف��ال  �شديقة 
لالأطفال  ال�شديقة  امل�شت�شفيات 
اأول  ل���ي�������ش���ب���ح   ،  )BFHI(
يح�شد  دب���ي  يف  خ��ا���س  م�شت�شفى 

على هذا العرتاف.
وهو برنامج عاملي اأطلقته منظمة 
 )WHO( ال���ع���امل���ي���ة  ال�������ش���ح���ة 
للطفولة  املتحدة  الأمم  ومنظمة 
 .1991 ع���ام  يف  )ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف( 
يهدف الربنامج  لتنفيذ ممار�شات 
الر�شاعة  وت��دع��م  وت�شجع  حتمي 
حت�شني  يف  وت�����ش��ه��م  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

على  تعتمد  ل��الأط��ف��ال  ال�شديقة 
مهنيون  موظفون  لدينا  يكون  اأن 
م�شاعدة  م����ن  مت��ك��ن��ه��م  ب����خ����ربة 
الأمهات من خالل توفر املعرفة 
يحتاجون  التي  والثقة  وامل��ه��ارات 
اإل��ي��ه��ا لت��خ��اذ اأف�����ش��ل ق���رار ب�شاأن 
ثم  اأطفالهن”.  اإر�����ش����اع  ك��ي��ف��ي��ة 
هذه  امل�شت�شفى  “حدد  اأ���ش��اف��ت. 
يف  وب��داأ  توجيهي  كمبداأ  ال�شيا�شة 
الذين  امل��وظ��ف��ني  ت���دري���ب ج��م��ي��ع 
ال��ن�����ش��اء احلوامل  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل��ون 
وا�شع،  ب�شكل  وال��ر���ش��ع  والأم��ه��ات 
الأمومة  رعاية  اأق�شام  يف  وخا�شة 
ال���ولدة، ووح���دة العناية  وم��ا بعد 
الولدة،  حديثي  لالأطفال  املركزة 
وطب الأطفال، ف�شاًل عن عيادات 
اأمرا�س الن�شاء والولدة والعيادات 

امل�شروع بغ�س النظر عن الطريقة 
اأطفالهن.  لتغذية  يخرتنها  التي 
بالأدلة  امل�شتندة  الأب��ح��اث  ك�شفت 
ال�شحية  ال����ف����وائ����د  ت���ع���دد  ع���ل���ى 
الأم  من  لكل  الطبيعية  للر�شاعة 
الر�شاعة  ت��وف��ر  ح��ي��ث  وال��ط��ف��ل. 
ومثالياً  كاماًل  م�شدراً  الطبيعية 
ل��ت��غ��ذي��ة ال��ر���ش��ع ح��ت��ى ع��م��ر �شتة 
اأ�شهر، ول تزال مهمة بعد الأ�شهر 
ال�شتة الأوىل بعد اإ�شافة الأطعمة 
الغذائي.  ال��ن��ظ��ام  اإىل  الأخ������رى 
على  الأطفال  الأم  وي�شاعد حليب 
تطوير نظام املناعة لديهم ويقلل 
بالأمرا�س.  اإ�شابتهم  خطر  م��ن 
كما اأظهرت الأبحاث اأنه ميكن اأن 
الطفل  ذك��اء  م�شتوى  م��ن  يح�شن 
وتطوره. وباملثل، ميكن اأن ت�شاعد 

الن�شاء  جميع  حياة  وج��ودة  �شحة 
والّر�شع من خالل توفر خدمات 
لتمكني  اجل������ودة  ع��ال��ي��ة  اأم����وم����ة 
الطبيعية  الر�شاعة  من  الأم��ه��ات 

بنجاح.
على   BFHI ب���رن���ام���ج  ي��ع��ت��م��د 
الع�شر  “اخلطوات  م��ث��ل  م��ع��اي��ر 
للر�شاعة الطبيعية الناجحة”، مبا 
“املدونة الدولية لت�شويق  يف ذلك 
تلتزم  حيث  الأم”.  حليب  ب��دائ��ل 
م�شت�شفى  ميديكلينيك  وت��ط��ب��ق 
الربنامج   م��ع��اي��ر  جميع  امل��دي��ن��ة 
منظمة  لإر�شادات  وفًقا   BFHI
واليوني�شيف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
املحدثة يف عام 2018. ويتم دعم 
والر�شع  الأم��ه��ات  جميع  ورع��اي��ة 
هذا  اإط���ار  ،يف  ج��ي��ًدا  امل�شت�شفى  يف 

يف  الأم��ه��ات  الطبيعية  ال��ر���ش��اع��ة 
�شحتهن البدنية والنف�شية.

درون�شفيلد،  م��اث��ي��و  ال�����ش��ي��د  ق���ال 
ميديكلينيك  يف  امل�شت�شفى  مدير 
ح�شول  “اإن  امل��دي��ن��ة:  م�شت�شفى 
املدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
على العتماد كبيئة طبية �شديقة 
رائًعا.”  اإجن�������اًزا  ي��ع��د  ل���الأط���ف���ال 
اجلاد  والعمل  اجلهود  بكل  واأ���ش��اد 
على  امل�شت�شفى  يف  ب��ذل��ه  مت  ال���ذي 
املا�شية  اخل��م�����س  ال�����ش��ن��وات  م���دار 
وت�شجع  حتمي  ممار�شات  لتنفيذ 

وتدعم الر�شاعة الطبيعية.
م�شت�شارة  خم���رب-  زه����رة  وق���ال���ت 
برنامج  وم���ن�������ش���ق���ة   ال���ر����ش���اع���ة 
BFHI  يف ميديكلينيك م�شت�شفى 
البيئة  مبادرة  فكرة  “اإن  املدينة: 

يف  اجل����دد  الأم���ه���ات  م���ن   95%
املدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
وبني  بينهن  ت��وا���ش��ل  اأول  ي��ب��داأن 
الطبيعية  ب��ال��ر���ش��اع��ة  اأط��ف��ال��ه��ن 
الولدة  بعد  الأوىل  ال�شاعة  خالل 
واخرتن الر�شاعة الطبيعية فقط 
ل��ت��غ��ذي��ة اأط��ف��ال��ه��ن وغ���ره���ا من 
بينهن. ال��ت��وا���ش��ل  حت��ف��ي��ز  ط����رق 

الأطفال  جميع  و���ش��ع  ي��ت��م  ح��ي��ث 
الغرفة  يف  اأمهاتهم  مع  الأ�شحاء 
نف�شها  اأثناء اإقامتهم يف امل�شت�شفى 

اخل��ارج��ي��ة ل��الأط��ف��ال. ح��ي��ث يتم 
بالتوا�شل  الأم��ه��ات  بتعليم  البدء 
الطبيعية  الر�شاعة  اأهمية  ح��ول 
لالأمهات احلوامل، وي�شتمر طوال 
ف����رتة ح��م��ل��ه��ن وح���ت���ى ولدت���ه���ن، 
امل�شت�شفى  يف  اإق���ام���ت���ه���ن  وف�����رتة 
عيادة  يف  امل��ت��اب��ع��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

الر�شاعة بعد العودة اإىل املنزل.«
ميديكلينيك  لل������ت������زام  ن�����ظ�����راً 
بالتميز،  امل����دي����ن����ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
اأك���رث من  اأن  الإح�����ش��ائ��ي��ات  ت�شر 

ويتم ت�شجيعهم على ال�شتمرار يف 
الإقامة معاً يف املنزل لل�شنة الأوىل 
من العمر، على النحو املو�شى به 

عاملًيا.
ميديكلينيك  ب���رن���ام���ج  اإط������ار  يف 
بيبي، تقدم ميديكلينيك م�شت�شفى 
الر�شاعة  ع��ي��ادات  ��ا  اأي�����شً امل��دي��ن��ة 
الطبيعية  الر�شاعة  ل�شت�شارات 
يحتاجون  الذين  اجلدد  لالأمهات 
اإىل دع��م اإ���ش��ايف بعد اخل���روج من 

امل�شت�شفى.

قرية ت�سجيل ال�سي�رات يف راأ�س اخليمة ت�ستوعب 
يومي� مركبة   1000

•• راأ�س اخليمة - وام:

لقرية  ال�شتيعابية  الطاقة  تبلغ 
ت�شجيل ال�شيارات اجلديدة يف راأ�س 

اخليمة 1000 مركبة يوميا .
واأك������د ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
ت�شجيل  ق��ري��ة  اإن  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
ال�شيارات اجلديدة التي يتم و�شع 
بالقرب  عليها  الأخ���رة  اللم�شات 
الإمارة  يف  ال��دائ��ري  الطريق  م��ن 
م�شتوى  على  نوعها  م��ن  والأك���رب 
ال�شرق الأو�شط ت�شكل نقلة نوعية 
اخلدمة  ع����امل  يف  ك���ب���رة  وق���ف���زة 

املتميزة للمتعاملني .
واأ�شاف خالل جولته التفقدية يف 
القرية اأن هذه القرية املقامة على 
م�شاحة 50 األف كيلومرتا مربعا 
وب���ط���اق���ة ا���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل���ع���دد األ���ف 
مركبة يوميا تعترب مركز خدمات 
م��ت��ك��ام��ل ي��رت��ق��ي مب��ف��ه��وم فح�س 

معاير  اإىل  ال�����ش��ي��ارات  وت�شجيل 
وتوفر  العام  ال�شالح  تخدم  عاملية 

الوقت واجلهد على املتعاملني .
قرية  يف  العمل  ن�شبة  اأن  واأو���ش��ح 
ت�شجيل ال�شيارات التي مت اإن�شاوؤها 
العامة  امل���وارد  هيئة  مع  بالتعاون 
باملئة   95 اإىل  و���ش��ل��ت  واإي����ن����وك 
وتوفر خدمات متعددة للجمهور يف 
الفرتتني ال�شباحية وامل�شائية من 
ح��ارات ل�شتقبال   8 توافر  خ��الل 
املركبات ف�شال عن توفر حمطة 
وخ���دم���ات �شيانة  ب��ال��وق��ود  ت����زود 
وت�شحيم ال�شيارات ومنافذ جتارية 
ومكاتب  املطاعم  م��ن  ع��ددا  ت�شم 
ال�شيارات  اأرق�����ام  وم�����ش��ن��ع  ت��اأم��ني 
و360 موقفا لل�شيارات والأجهزة 
العميل  رحلة  تقلل  التي  احلديثة 
وغرها من املرافق اخلدمية التي 
 ، املتميزة  اخلدمة  لتقدمي  تهدف 
م�شرا اإىل اأنه يجري التباحث مع 
عدد من اجلهات احلكومية كدائرة 

التنمية القت�شادية ودائرة املحاكم 
وكاتب العدل وغرها من اجلهات 

لتوفر مكاتب لها يف القرية .
ال�شاوي  ح�����ش��ام  ل��ف��ت  ج��ه��ت��ه  م���ن 
م���دي���ر ع����ام ت�����ش��ج��ي��ل اإي���ن���وك اإىل 
ت�شجيل  ق����ري����ة  اإق�����ام�����ة  مت  اأن�������ه 
التي  املعاير  اأعلى  وفق  ال�شيارات 
واجناز  ا�شتقبال  ان�شيابية  ت�شمن 
م���ع���ام���الت امل���راج���ع���ني ف��ي��م��ا من 
املتوقع اأن ينتهي العمل بها والبدء 
يف ا�شتقبال املراجعني بعد �شهرين 
من  النتهاء  بعد  الآن  من  تقريبا 

و�شع اللم�شات الأخرة عليها .
بتوفر  تتميز  القرية  اأن  واأ���ش��اف 
املركبات  ف��ح�����س  اأج���ه���زة  اأح�����دث 
وحت��ت��ل م��وق��ع��ا م��ت��م��ي��زا ي�شهم يف 

ت���ق���دمي اخل����دم����ة لأه�������ايل راأ������س 
اخليمة ول�شكان الإمارات املجاورة 
خا�شة  طويلة  �شاعات  م��دار  على 
الأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  ع���ط���الت  خ����الل 
مت��ت��د ح��ت��ى اأوق������ات م���ت���اأخ���رة من 
الليل . �شارك يف اجلولة التفقدية 
اأحمد الطر مدير  العميد جمال 
امل�شاندة  واخل���دم���ات  امل�����وارد  ع���ام 
والعميد الدكتور حممد احلميدي 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام  م���دي���ر 
ال��غ��ي�����س مدير  ع������ادل  وال���ع���م���ي���د 
وال�شائقني  الآليات  اإدارة ترخي�س 
اأحد ال�شم النقبي مدير  والعميد 
ومي�شون  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة 
ال���ذه���ب م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة امل����وارد 

العامة وعدد من ال�شباط.

من خالل نظام Smart Hub يف الن�صف الأول من ال�صنة احلالية

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز 2253 مع�ملة ت�سنيف �سرك�ت مق�ولت 
ومك�تب ال�ست�س�رات الهند�سية و ت�سجيل 2684 مع�ملة قيد مهند�سني 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي من 
خالل اإدارة الت�شنيف وقيد املهن 
يف ق��ط��اع ت��خ��ط��ي��ط امل����دن خالل 
الن�شف الأول من ال�شنة اجلارية 
اأكرث من 2253 معاملة خلدمات 
ت�شنيف �شركات املقاولت ومكاتب 
الهند�شية عرب نظام  ال�شت�شارات 
 2684 ت�شجيل  و   )Meps(
معاملة قيد مهند�شني، عرب نظام 

.)Smart Hub(
وقيد  الت�شنيف  اإدارة  حققت  كما 
اإجن���از  يف   100% ن�����ش��ب��ة  امل��ه��ن 
قيد  خلدمات  التح�شينية  اخلطة 
، و�شمن  املهند�شني حتى تاريخه 
 5 الإدارة  ع���ق���دت  الإط�������ار  ه����ذا 
م�شتخدمي  ق��ب��ول  اخ��ت��ب��ار  ور����س 
لقيا�س  الإدارة  مل��وظ��ف��ي  ال��ن��ظ��ام 
ف��ع��ال��ي��ة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة اإىل 
تفعيل  يف   وجن���ح���ت  اجل���م���ه���ور، 
ب��ن��ظ��ام قيد  9 خ���دم���ات خ��ا���ش��ة 
امل��ه��ن��د���ش��ني اجل���دي���د ع��ل��ى نظام 
وتفعيل   ،  Smart Hub
للمهند�شني  م��وؤق��ت  ق��ي��د  خ��دم��ة 
معادلة  ملتطلبات  امل�شتوفني  غر 
مع  بالتن�شيق  الهند�شية  ال�شهادة 
اإدارة تقنية املعلومات. على �شعيد 
اآخر فقد مت ا�شتحداث 9 اأن�شطة 
البناء  قطاع  جم��ال  يف  اقت�شادية 
بت�شنيف  امل��ت��ع��ل��ق��ة  و  والإن�������ش���اء 
�����ش����رك����ات امل�������ق�������اولت وم���ك���ات���ب 
بالتن�شيق  الهند�شية  ال�شت�شارية 

مبا يتنا�شب مع متطلبات املرحلة 
دائرة  مع  بالتن�شيق  القت�شادية 

التخطيط العمراين والبلديات.
اإطالقها  ع���ن  الإدارة  وك�����ش��ف��ت 
مهند�شي  ج��م��ي��ع  ل��ق��ي��د  م���ب���ادرة 
بلدية مدينة اأبوظبي يف نظام قيد 
بلدية  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املهند�شني 
وب���ل���دي���ة منطقة  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة 
الظفرة لعقد ور�س عمل توعوية 
العاملني  امل��ه��ن��د���ش��ني  ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

لديهم يف نظام قيد املهند�شني.
حملتها  الإدارة  د����ش���ن���ت  وق������د 
التوعوية للمهند�شني العاملني يف 
الت�شنيف  باأنظمة  اأبوظبي  اإم��ارة 
والقيد اجلديدة مبختلف و�شائل 
الن�شية  الر�شائل  منها  التوا�شل 
الإلكرتوين  وال��ربي��د  ال��ق�����ش��رة 

القت�شادية  التنمية  دائ����رة  م��ع 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ودائ��������رة 

والبلديات.
ت�شميم  م����ن  الإدارة  وان���ت���ه���ت 
خا�شة  خ����دم����ة   42 واع����ت����م����اد 
باأنظمة ت�شنيف �شركات املقاولت 
الهند�شية  ال�شت�شارات  ومكاتب 
اجل���دي���دة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع دائ����رة 
والبلديات،  العمراين  التخطيط 
واإع������داد و���ش��ي��اغ��ة من����وذج العقد 
امل����وح����د مل�������ش���اري���ع الإ�����ش����ك����ان بني 
امل��ق��اول��ني وامل����الك، ومن���وذج اآخر 
مكاتب  ب���ني  الإ����ش���ك���ان  مل�����ش��اري��ع 
ومالك  الهند�شية  ال���ش��ت�����ش��ارات 
الفلل. كما قامت الإدارة بتطوير 
على  حت�شينية  تعديالت  واإج���راء 
املهند�شني  قيد  وتعليمات  اأنظمة 

ب�شكل دوري، ويتم رفع من�شورات 
ت��وع��وي��ة ال��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى مواقع 
املختلفة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
الت�شويق  اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
وعقدت  امل���وؤ����ش�������ش���ي،  والت�������ش���ال 
توعوية  ع��م��ل  ور������س   6 الإدارة 
ومكاتب  امل������ق������اولت  ل�������ش���رك���ات 
للتعريف  الهند�شية  ال�شت�شارات 
والت�شنيف  ال���ق���ي���د  ب���اأن���ظ���م���ة 

اجلديدة.
وتعمل البلدية على تعزيز التعاون 
ال�شاأن  ذات  املخت�شة  اجلهات  مع 
ا�شرتاطات  ل��ت��ط��وي��ر  امل�������ش���رتك 
�شركات  وت�شنيف  املهند�شني  قيد 
ال�شت�شارات  وم��ك��ات��ب  امل���ق���اولت 
املحلي  امل�شتويني  على  الهند�شية 

والحتادي.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ت�شت�شيف دبي اأعمال املوؤمتر العربي 
الب�شرية  ال����وراث����ة  ل��ع��ل��وم  ال��ث��ام��ن 
2020 الذي ينظمه املركز العربي 
مراكز  اأح���د   - اجلينية  ل��ل��درا���ش��ات 
اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  جائزة 
الفرتة  يف   - الطبية  للعلوم  مكتوم 
امل��ق��ب��ل يف  ي��ن��اي��ر   20 اإىل   17 م��ن 

فندق “رو�شة الب�شتان” بدبي.
اأعلن  ال����ذي   - امل���وؤمت���ر  و���ش��ي��ن��اق�����س 
للم�شاركة  الت�شجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 
ال�شريري  اجل��ي��ن��وم��ات  ع��ل��م   - ف��ي��ه 
وذل�����ك م���ن خ����الل خ��م�����ش��ة حم���اور 
ت�شل�شل  حت��دي��د  تت�شمن  رئي�شية 
اجليل  بتقنيات  ال���ن���ووي  احل��م�����س 
الع�شبي  التطور  واأمرا�س  اجلديد 
والأمرا�س ال�شتقالبية والت�شوهات 
ال�شكانية  واجل��ي��ن��وم��ي��ات  اخل��ل��ق��ي��ة 

وعالقتها بالأمرا�س.
و�شيتم تخ�شي�س اليومني الأوليني 
من املوؤمتر لعقد ور�شة عمل تناق�س 
حتليل البيانات اجلينومية لكت�شاف 
والتي  متغراتها  وتف�شر  اجلينات 
للدرا�شات  العربي  املركز  �شينظمها 
املدر�شة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اجل��ي��ن��ي��ة 
الأوروب��ي��ة للطب ال��وراث��ي وذل��ك يف 
مقر جامعة حممد بن را�شد للطب 
والعلوم ال�شحية مب�شاركة مدربني 
متخ�ش�شني من جميع اأنحاء العامل 
���ش��ي��ت��ول��ون ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي لعدد 
علم  يف  املتخ�ش�شني  م��ن  حم����دود 

اإطار  يف  والعاملني  اجلينوم  وراث���ة 
الت�شخي�س  اإع������دادات  اأو  ال��ب��ح��وث 

ال�شريري.
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ال��ب اآل 
علي مدير املركز العربي للدرا�شات 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  اجل��ي��ن��ي��ة 
للموؤمتر اإن املركز العربي للدرا�شات 
اجلينية ي�شعى دائما اإىل اجلمع بني 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بعلم  امل��ت��ن��وع��ة  اخل�����ربات 

العربي  العامل  يف  الب�شرية  الوراثة 
املوؤمتر  �شل�شلة  تنظيم  خ���الل  م��ن 
الب�شرية  ال���وراث���ة  ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي 
املوؤمترات  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  ..لفتا 
الإقليمني  للباحثني  من�شة  تعترب 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف علم  وال���دول���ي���ني 
ال��وراث��ة لإج���راء ح��وار بناء وتبادل 
وموا�شلة  امل�������ش���رتك���ة  اخل���������ربات 

اجلهود يف هذا الجتاه.

•• ال�شارقة-الفجر

التابعة  الطفل،  �شالمة  اإدارة  نظمت 
الأ�شرة  ل�����ش��وؤون  الأع���ل���ى  للمجل�س 
امل��ج��ل�����س، جل�شة  ب��ال�����ش��ارق��ة، يف م��ق��ر 
ح����واري����ة ل�����ش��ف��رائ��ه��ا م���ن الأط���ف���ال 
وال���ي���اف���ع���ني امل�������ش���ارك���ني يف م���ب���ادرة 
الإلكرتوين”،  الأم��������ن  “�شفراء 
ال�����ش��ف��راء بالتنّمر  ب��ه��دف رف���ع وع���ي 
توعّية  م��ن  ومتكينهم  الإل���ك���رتوين 
اأق������ران������ه������م وزم������الئ������ه������م مب����ب����ادئ 
التوا�شل  لو�شائل  الآم��ن  ال�شتخدام 

الجتماعي.
الدكتور  امل�����ش��ت�����ش��ار  اجل��ل�����ش��ة  وق�����ّدم 
اللجنة  رئ���ي�������س  ال����دب����ل،  اإب����راه����ي����م 
لتمكني  خليفة  لربنامج  التنفيذية 
تعريفاً  قدم  ال��ذي  “اقدر”،  الطالب 
�شواء  واأن������واع������ه،  ال���ت���ن���م���ر،  مل���ف���ه���وم 
الو�شائل  ع��رب  اأو  ال��واق��ع  اأر����س  على 
التي  ال�شلبية  والآث���ار  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
الذي  وال��دور  الأطفال،  على  يخّلفها 
ت��ل��ع��ب��ه ال��ت��وع��ّي��ة يف احل�����ّد م���ن هذه 

الظاهرة. 
امل�شاركني  ال���دب���ل  اإب���راه���ي���م  وع�����ّرف 
من  للحد  الأ�شا�شية  اخل��ط��وات  على 
الأطفال،  اإر���ش��اد  كيفّية  مثل  التنمر، 
وم���ع���رف���ة م���ت���ى ي���ج���ب ال���ل���ج���وء اإىل 
قّدم  كما  امل��دار���س،  اأو م�شريف  الأ�شرة 
التعر�س  لتجنب  الن�شائح  من  ع��دداً 
الأ�شدقاء  اختيار  اأب��رزه��ا:  للتنمر، 
بعناية، والبتعاد عن اأ�شدقاء ال�شوء. 
اخلا�شة  بالفروقات  اجلل�شة  وعّرفت 
بني التنمر يف احلياة الواقعية، وبني 

التنمر الإلكرتوين، اإذ يت�شمن التنمر 
يف الواقع الإيذاء اجل�شدي اأو اللفظي 
معروف  �شخ�س  قبل  من  النف�شي  اأو 
الهوية، ويكون حمدداً بزمان ومكان، 
التنمر  اأن  يف  تكمن  اخل��ط��ورة  بينما 
اأو  الإلكرتوين ي�شعب حتديد زمانه 
وا�شعة  �شريحة  ب��ني  وينت�شر  مكانه، 
اآخر  ال�شحية  يكون  وقد  النا�س،  من 

من يعلم بالتنمر. 
اليافعي، مدير  واأك��دت هنادي �شالح 
تنظيم مثل  اأن  الطفل،  �شالمة  اإدارة 
ه����ذه اجل��ل�����ش��ات ال���ت���دري���ب���ّي���ة يرثي 
م����ع����ارف وجت��������ارب �����ش����ف����راء الأم������ن 
الإلكرتوين حيث يلقى على عاتقهم 
اأقرانهم،  جت����اه  ك���ب���رة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
توعوّية  ر���ش��ال��ة  ل��ن��ق��ل  وجم��ت��م��ع��ه��م 

موؤثرة. 
اجلل�شة  هذه  “تعد  اليافعي:  وقالت 

متكينية  جل�شات  �شل�شلة  من  واح��دة 
ت���ق���ام ع���ل���ى م������دار ال�����ش��ه��ر اجل�����اري 
بدورهم  القيام  من  ال�شفراء  لتمكني 
اإي���������ش����ال هذه  وحت����ّم����ل م�������ش���وؤول���ي���ة 
ال��ر���ش��ال��ة، م��ن خ���الل ال��ت��ع��ّرف على 
موؤ�ش�شات  مل��خ��ت��ل��ف  ال��ع��م��ل  ج���وان���ب 
الإدارة لهم عدة  الدولة، حيث تنظم 
زيارات اإىل �شركاء املبادرة واملوؤ�ش�شات 
على  ل��الط��الع  والحت���ادي���ة،  املحلية 
اآلية العمل لدى كل جهة والأولويات 
بها،  مت�شي  ال��ت��ي  وال�شرتاتيجيات 
والهيئة  املجتمع،  تنمية  وزارة  ومنها 
الت�شالت،  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة 
ال�شارقة،  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
واملجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة، 
باأمن  املعنّية  املوؤ�ش�شات  من  وغرها 
ال��ط��ف��ل، وامل��ج��ت��م��ع ب�شكل  و���ش��الم��ة 
امل�شت�شار  اأ����ش���اد  ج��ان��ب��ه  م���ن  ع������ام«.  

مببادرة  ال���دب���ل  اإب���راه���ي���م  ال���دك���ت���ور 
�شفراء الأمن الإلكرتوين التي ت�شعى 
ر�شائل  تقدمي  من  الأط��ف��ال  لتمكني 
اأق��ران��ه��م بقواعد  ل��ت��وع��ي��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 
ا�شتخدام  ع��ن��د  والأم�������ان  ال�����ش��الم��ة 
التنمر  ظ���اه���رة  وخ��ا���ش��ة  الإن���رتن���ت 
الإل����ك����رتوين، مل���ا ل��ه��ا م���ن اآث�����ار على 
الطفل واملجتمع باأكمله، لفتاً اإىل اأن 
 peer( اأ�شلوب التعليم عرب القرين
اإدارة  تنتهجه  الذي   )educator
املبادرة،  ه��ذه  خ��الل  الطفل  �شالمة 
خليفة  برنامج  اأه���داف  م��ع  يتما�شى 
اأكرث  اأح����د  وه����و  “اقدر”  ل��ل��ت��م��ك��ني 
ر�شائل  اإي�شال  يف  فاعلية  الأ�شاليب 

ت�شتهدف الفئات املعنّية نف�شها.
الطفل  ���ش��الم��ة  اإدارة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
الأم�����ن  “�شفراء  م����ب����ادرة  اأط���ل���ق���ت 
الطفل  يوم  مع  الإلكرتوين” تزامناً 

املا�شي،  م���ار����س   15 يف  الإم����ارات����ي 
العامة  الهيئة  من  كل  مع  بال�شراكة 
ووزارة  الت�������ش���الت،  ق��ط��اع  لتنظيم 
وب���رن���ام���ج خليفة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة 
العامة  وال��ق��ي��ادة  اق����در،   - للتمكني 

ل�شرطة ال�شارقة.
�شالمة  اإدارة  �شعي  امل��ب��ادرة  وت��رتج��م 
الإلكرتوين  الوعي  رف��ع  اإىل  الطفل 
لدى اليافعني من مواطني ومقيمي 
الدولة حول الق�شايا املتعلقة بالأمن 
تدريبهم،  خ���الل  م��ن  الإل����ك����رتوين، 
النقا�س  يف  م���ه���ارات���ه���م  وحت�������ش���ني 
لي�شبحوا  اجلمهور،  اأم��ام  والتقدمي 
ق����ادري����ن ع���ل���ى ن���ق���ل م���ع���ارف���ه���م اإىل 
اأق���ران���ه���م ب��اأ���ش��ل��وب م��ف��ي��د ي��زي��د من 
اجلديد  اجليل  لدى  الوعي  م�شتوى 
مبخاطر ال�شتخدام اخلاطئ للف�شاء 

الإلكرتوين. 

 •• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ب��ن علوان  ال��ل��واء علي عبد اهلل  اأك���د   
النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة 
اهتمام وزارة الداخلية يف ت�شخر كافة 
للنهو�س  املتاحة  وامل��وارد  الإمكانيات 
مب�شتويات اخلدمة املقدمة للجمهور 
و�شالمتهم  اأم��ن��ه��م  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

وحماية ممتلكاتهم .
واأ������ش�����اف خ�����الل ت��د���ش��ي��ن��ه زورق�����ني 

البحري  الإن�����ق�����اذ  ل���ف���رع  ج���دي���دي���ن 
هذين  اأن  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ب�����ش��رط��ة 
جديدة  ب��داي��ة  �شيمثالن  ال���زورق���ني 
الإم���ارة يف  البحري يف  الإن��ق��اذ  ملجال 
احلديثة  والتجهيزات  امل��م��ي��زات  ظ��ل 
امل�����زودي�����ن ب���ه���ا وال����ت����ي ت���ت���واك���ب مع 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ف��رع وط��ب��ي��ع��ة عمله يف 
وتقدمي  ومرتاديها  ال�شواطئ  تاأمني 
خدمات الإ�شعاف والإنقاذ يف احلوادث 

البحرية املختلفة .

اأن  اإىل  ال�����ش��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د  واأ�����ش����ار 
الزورقني اجلديدين الذين يبلغ طول 
 10 وعر�شهما  قدما   38 منهما  كل 
اأق��دام مت جتهيزهما يف ور�شة خا�شة 
�شلندرات  ال�شتة  فئة  م��ن  مبحركني 
ح�شان   300 منهما  واح���د  ك��ل  ق���وة 
ت�شل  فيما   “  cc4200  ”وب�شعة
كيلومرتا   85 اإىل  الق�شوى  ل�شرعة 
نوعية  ق��ف��زة  ي�شكل  مم��ا  ال�����ش��اع��ة  يف 
القريبة  ال����زوارق  مبحركات  مقارنة 

 35 ت��ت��ج��اوز  ل  �شرعتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
كيلومرتا يف ال�شاعة .

جتهيزات  اأن  اإىل  ����ش���ع���ادت���ه  ول���ف���ت 
ات�شال  ب��ج��ه��از  ت��ت�����ش��م��ن  ال����زورق����ني 
دول��ي��ة ونظام  ق��ن��وات  ل�شلكي ورادي���و 
مالحة اإ�شافة اإىل البو�شلة وطفايات 
احلريق والرادار وال�شارينة والرافعة 
الإنقاذ  مب��ع��دات  ت��زوي��ده  ج��ان��ب  اإىل 
النجاة  واأط����واق  ���ش��رتات  ت�شمل  ال��ت��ي 
ومعدات الإٍ�شعافات الأولية واأك�شجني 

الطوارئ يف الوقت الذي مت اإن�شاء باب 
لت�شهيل  ل��ل��زورق��ني  متحرك  جانبي 
احلوادث  وق��وع  عند  الإن��ق��اذ  عمليات 
معدنية  مظلة  اإن�����ش��اء  م��ع  ال��ب��ح��ري��ة 
لهما بديال للكبائن املغلقة مما �شاهم 
يف تخفيف وزن الزورقني ب�شكل ي�شرع 
من زمن ال�شتجابة يف الو�شول ملواقع 

احلوادث والتعامل معها .
تتوفر عربات  اأن��ه  بن علوان  واأ���ش��اف 
البديلني  ل��ل��زورق��ني اجل��دي��دي��ن  ج��ر 

اإحالتها  التي متت  القدمية  للزوارق  
للتقاعد ، م�شيدا باجلهود التي يقوم 

بها منت�شبي الإنقاذ البحري يف �شرطة 
راأ�س اخليمة يف مد يد العون وامل�شاعدة 

ملحتاجيها يف حالت الطوارئ وتاأمني 
اأمن و�شالمة مرتادي ال�شواطئ.

•• ال�شارقة-الفجر:

امل�شرة  يف  والإب���داع  الفنون  باأهمية  منها  اإمياناً 
ملهارات  العاملي  اليوم  مع  وبالتزامن  الإن�شانية، 
ال�شباب الذي ي�شادف اخلام�س ع�شر من يوليو، 
ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة،  فتيات  �شجايا  مت�شي 
رب���ع ق���رن ل�����ش��ن��اع��ة ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن، بدعم 
وتطوير مهارات وقدرات منت�شباتها املختلفة على 
�شعيد الإبداعات الفنية، والريا�شية، من خالل 
والأن�شطة  الفعاليات  من  متكامل  مزيج  تقدمي 
والور�س املتنوعة على مدار العام، التي من �شاأنها 
اأن ترثي رغباتهن وحتقق طموحهن وت�شاعدهن 

على النطالق يف احلياة بعزمية وثقة كبرة.
وترجمة لهذا احلر�س، نّظمت املوؤ�ش�شة برناجماً 
انطلق  املواهب”،  ظ��ل  “يف  �شعار  حت��ت  �شيفياً 
املقبل،  اأغ�شط�س   8 حتى  وي�شتمر  يوليو   7 يف 
بهدف تنمية مواهب منت�شبات �شجايا يف خمتلف 
املجالت الفنية والريا�شية والإبداعية، واإك�شابهن 

خربات ومهارات عملية وعلمية جديدة.
وحتظى الفتيات امل�شاركات يف الربنامج ال�شيفي، 
ب��ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��رف وت��ع��ل��م ح���زم���ة م���ن امل���ه���ارات 
والفنون اجلديدة، التي من �شاأنها اأن ت�شاعدهّن 
على حتديد م�شاراتهن يف احلياة، وتطوير وتنمية 
قدراتهّن، وحتديد �شخ�شيتهن القيادية، القادرة 

على ر�شم مالمح م�شتقبلها وم�شتقبل البالد.
برامج   7 للفتيات  ال�شيفي  ال��ربن��ام��ج  وي��ق��دم 
الفنون،  ب���رن���ام���ج  وه����ي  خم��ت��ل��ف��ة  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
واملو�شيقى، وعلم احليوان، والإتيكيت الإماراتي، 
والريا�شة،  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة  وت��ع��ل��م  وال��ط��ب��خ، 
الأن�شطة  م��ن  متنوعة  جمموعة  اإىل  بالإ�شافة 
كما  ال�شيقة،  واحلما�شّية  التفاعلية  والفعاليات 
ترفيهية  وف���ق���رات  رح����الت  ال��ربن��ام��ج  يت�شمن 
على  واحليوية  امل��رح  م��ن  مل�شة  لإ�شافة  متنوعة 
اكت�شاف  يف  جميعها  ت�شهم  وال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج، 
خربات  واك�����ش��اب��ه��ن  املختلفة،  ال��ف��ت��ي��ات  م��ه��ارات 

ميدانية يف الربامج املختارة.

بالتزامن مع اليوم العاملي ملهارات ال�صباب

»�سج�ي� فتي�ت ال�س�رقة« حتت�سن اإبداع�ت 
الفتي�ت املوهوب�ت فنيً� وري��سيً�

•• الفجرية -وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرة 
..اأ�شدل ال�شتار على منا�شط، الربنامج ال�شيفي الذي تنظمه اأكادميية الفجرة 
للفنون اجلميلة حتت �شعار “�شيفنا فن” والذي ا�شتمر يومني يف جمل�س اأوحلة 
املختلفة  العمرية  الفئات  من  املدار�س  طالب  من  وا�شعة  مب�شاركة  املجتمعي، 
وح�شور كثيف من اأهايل منطقة اأوحلة يف الفجرة. وت�شمن الربنامج ور�س 
الفنون الب�شرية يف الر�شم واخلط العربي والت�شوير الفوتوغرايف واملو�شيقى 
والكمان  وال��ق��ان��ون  وال��ع��ود  البيانو  املو�شيقية  الآلت  على  ال��ع��زف  خ��الل  م��ن 
الربنامج  كما تخلل  الأكادميية.  اإ�شراف مدر�شي  الغناء، حتت  والتدريب على 
�شوؤال  ع�شرين  من  موؤلفة  امل�شاركني،  للطلبة  فنية  م�شابقة  اإج���راء  ال�شيفي 

حول الآلت املو�شيقية وال�شور ..كما مت تنظيم ثالثة مراكز لكل تخ�ش�س هي 
النقدية،  الفوتوغرايف حيث وزعت اجلوائز  والت�شوير  العربي  الر�شم واخلط 
على الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل. كما قدمت اأورك�شرتا طالب الأكادميية 
معزوفات مو�شيقية، ا�شتهلتها بالن�شيد الوطني الإماراتي، ومقطوعة مو�شيقية 
ويف  اجلمهور.  من  كبرا  تفاعاًل  لقت  الهوا” التي  علينا  “ن�شم  عنوان  حتت 
عام  احلفيتي مدير  عبيد  علي  �شعادة  توجه  ال�شيفي  الربنامج  فعاليات  ختام 
اأكادميية الفجرة للفنون اجلميلة بال�شكر والعرفان اإىل �شمو ال�شيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�شرقي على الدعم الكبر الذي يقدمه لالأكادميية وبراجمها 
املجتمعي  اأوح��ل��ة  جمل�س  على  للقائمني  بال�شكر  احلفيتي  توجه  كما  الفنية، 
ودورهم يف ا�شتقبال كافة الفعاليات املجتمعية، واأثنى على اأهايل منطقة اأوحلة 

على ت�شجيع اأبنائهم للم�شاركة يف الربنامج ال�شيفي.

اختت�م فع�لي�ت »�سيفن� فن« يف جمل�س اأوحلة املجتمعي

اأكد حر�ص الداخلية على تطوير اخلدمات

ق�ئد ع�م �سرطة راأ�س اخليمة  يد�سن زورقني متطورين لالإنق�ذ البحري 

•• دبي-الفجر:

بدبي  وال��رتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
اأم�س ال�شبت ور�شة بعنوان “اإدارة الفو�شى الورقية 
اأحمد  عثمان  اأحمد  الأ�شتاذ  قدمها  والرقمية”، 
 ،)ECM( املوؤ�ش�شي  امل��ح��ت��وى  اإدارة  ا�شت�شاري 
 ،)ICA( ل��الأر���ش��ي��ف ال�����دويل  امل��ج��ل�����س  وع�����ش��و 
من  العديد  من  ومتدربة  متدرباً   42 وح�شرها 
اجلهات احلكومية واخلا�شة، واملهتمني مبو�شوع 

الأر�شفة الورقية والإلكرتونية.
يقول اأحمد عثمان عن الهدف من هذه الور�شة: 
التي  الأوراق  من   80٪ اأن  الإح�شاءات  “اأثبتت 
جن��م��ع��ه��ا ل ن��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا، ف��اأ���ش��ب��ح��ن��ا ن��ع��ي�����س يف 

اإىل  احل��ايل  انتقلنا يف ع�شرنا  ثم  ورقية،  فو�شى 
من  الكثر  نخزن  واأ�شبحنا  الرقمية،  الفو�شى 
حوا�شيبنا  يف  ن�شتعملها  لن  التي  وال�شور  امللفات 
الور�شة  هذه  من  الهدف  فكان  الذكية،  وهواتفنا 
هو التعرف على اأ�شباب وم�شار الفو�شى الورقية 

وداء التخزين الرقمي الذي بداأ يتف�شى الآن«.
امللفات  تنظيم  اأه��م��ي��ة  ب��ت��و���ش��ي��ح  ال��ور���ش��ة  ب����داأت 
اأ�شباب تراكم الأوراق  الورقية والرقمية، مع ذكر 
امللفات  تنظيم  اإ�شرتاتيجية  ثم  الرقمية،  وامللفات 
عن  عثمان  اأحمد  حت��دث  ثم  والورقية.  الرقمية 
م��رح��ل��ة ال��ت��ح��ول اإىل ال��رق��م��ي��ة وال���ش��ت��غ��ن��اء عن 
ال�شتفادة  وكيفية  الرقمي  والتخزين  الأوراق، 
منه دون اأن ي�شبح م�شكلة مع كرثة امللفات. وكان 

الوثائق  اإدارة  اأنظمة  ه��و  الور�شة  يف  حم��ور  اآخ��ر 
.)DMS(

امل�شاركني  اأ���ش��ئ��ل��ة  م���ن  ال��ع��دي��د  ال���ور����ش���ة  ت��خ��ل��ل 
امللفات  تنظيم  احل��ل��ول ح��ول  لإي��ج��اد  واأف��ك��اره��م 
وحتى  والأ���ش��ري��ة  ال�شخ�شية  والرقمية  الورقية 

على م�شتوى العمل.
ويف نهاية الور�شة �شكر املركز لالأ�شتاذ اأحمد عثمان 
اأداءه املتميز وتطوعه يف تقدمي هذه الور�شة، ثم 

جرى توزيع ال�شهادات على امل�شاركني.
الثانية  الور�شة هي  اأن هذه  ومن اجلدير بالذكر 
ينظمها  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ف  اأن�����ش��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
الأوىل ع��ن حماية  ال��ور���ش��ة  ك��ان��ت  امل���رك���ز، ح��ي��ث 

حقوق امللكية الفكرية.

خالل جل�صة تدريبية تناولت خماطره واأنواعه واآليات جتنبه

»�سالمة الطفل« ترفع وعي »�سفراء الأمن الإلكرتوين« حول مو�سوع التنّمر
دبي ت�ست�سيف املوؤمتر العربي الث�من 

لعلوم الوراثة الب�سرية ين�ير املقبل

مركز جمعة امل�جد ينظم ور�سة يف 
اإدارة الفو�سى الورقية والرقمية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �شعادة الدكتور املهند�س حممد 
وكالة  ع��ام  م��دي��ر  الأح��ب��اب��ي  نا�شر 
الإمارات للف�شاء اأن قانون الف�شاء 
مرحله  يف  اجل����دي����د  الإم�������ارات�������ي 
الإ�شدار النهائية حيث مت اعتماده 
واملجل�س  ال����������وزراء  جم���ل�������س  م����ن 
ال����وط����ن����ي الحت������������ادي واجل�����ه�����ات 

املخت�شة يف الدولة.
وق�����ال يف ح�����وار م���ع وك���ال���ة اأن���ب���اء 
مرور  مبنا�شبة  “وام”  الإم�����ارات 
وكالة  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات   5
قانون  اإن   - ل��ل��ف�����ش��اء  الإم���������ارات 
ال��ف�����ش��اء الإم����ارات����ي اجل���دي���د يعد 
من اأف�شل القوانني واأحدثها كونه 
ي��وف��ر ب��ي��ئ��ة ت�����ش��ري��ع��ي��ة ج���اذب���ة من 
الف�شائية  الأن�شطة  تنظيم  خ��الل 
الرتاخي�س  حيث  م��ن  امل�شتقبلية 
وغرها  ال�شتثمارات  وا�شتقطاب 
التي جتعل  التنظيمية  اللوائح  من 
يف  الف�شائي  الن�شاط  ممار�شة  من 

الإمارات عملية �شل�شة ومب�شطة.
الف�شاء  ق�����ان�����ون  اأن  واأ��������ش�������اف 
الإم��ارات��ي اجلديد ي�شهم يف تعزيز 
كتنظيم  ال���ف�������ش���ائ���ي  ال����ش���ت���ث���م���ار 
مبا  امل��اأه��ول��ة  الف�شائية  ال��رح��الت 
ودعم  الف�شائية  ال�شياحة  ذل��ك  يف 
الف�شائية  احل��رك��ة  تنظيم  م��ب��ادئ 
ا�شتك�شاف  اأن�شطة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
منها،  وال�شتفادة  الف�شائية  املوارد 
الرتاخي�س  م��ن��ح  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا 
لال�شتثمار ..م�شرا اإىل وجود اأكرث 
ومن�شاأة  وموؤ�ش�شة  �شركة   50 م��ن 
ف�شائية داخل الدولة بع�شها ميلك 
اأق����م����ارا ���ش��ن��اع��ي��ة وب��ع�����ش��ه��ا يقدم 

خدمات وا�شت�شارات ومتويل.
واأو�شح الأحبابي اأن وكالة الإمارات 
امل�شتقبلية  خططها  تبني  للف�شاء 

واملعاير  الأ����ش�������س  اأف�������ش���ل  وف�����ق 
على  ال��وك��ال��ة  عملت  حيث  العاملية 
ا�شرتاتيجية وطنية لقطاع الف�شاء 
مدتها ع�شرة �شنوات ومت اعتمادها 
من جمل�س الوزراء حيث تت�شق مع 
وامل�شتهدفات  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج 
اأن  اإىل  ..لف���ت���ا  ل��ل��ق��ي��ا���س  ال��ق��اب��ل��ة 
للف�شاء  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
حتدد املبادرات وامل�شاريع الف�شائية 
التي حتقق روؤي��ة الإم��ارات وتتكون 
من 6 اأهداف و20 برناجما و80 
طموحات  حتقيق  يف  ت�شهم  مبادرة 
ال�����دول�����ة ال���ف�������ش���ائ���ي���ة ع���ل���ى م����دار 

ال�شنوات الع�شر القادمة.
اإن الإمارات متتلك  وقال الأحبابي 
امل�����دار  يف  ���ش��ن��اع��ي��ة  اأق�����م�����ار   10
�شناعية  اأق��م��ار   8 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
والتجهيز  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  م��رح��ل��ة  يف 
الدولة  اأن  اإىل  ..م�شراً  لالإطالق 
“م�شبار  اإط�����الق  م���ع  م��وع��د  ع��ل��ى 
اإىل  بالإ�شافة  املقبل  الأمل” العام 
قمرين هما “مزن �شات” و “دي اإم 
�شات” للمراقبة الف�شائية العلمية 
..مو�شحا اأن معدل اإطالق الأقمار 
بني  ي���رتاوح  الإم��ارات��ي��ة  ال�شناعية 

�شنويا  اأق���م���ار  ث��الث��ة  اإىل  ق��م��ري��ن 
ال�شنوات اخلم�س  وذل��ك على م��دار 

املقبلة.
وح�����ول ج���دي���د ب��رن��ام��ج الإم������ارات 
الف�شائي.. قال الأحبابي اإن برنامج 
الإمارات الف�شائي يت�شم باحليوية 
م�����ن ح���ي���ث امل���������ش����اري����ع وال���ط���م���وح 
والتجديد والتنوع و�شمولية املحاور 
يف جم��ال ال��ف�����ش��اء.. و���ش��رب مثال 
برنامج  لدينا  اإن  قائال  ذل��ك  على 
والتعليم  وب��رن��ام��ج  ال��ف�����ش��اء  رواد 
الف�شائي  وال�شتك�شاف  الف�شائي 
الأمل”  “م�شبار  م�������ش���روع  م���ث���ل 
املراقبة  ب����رام����ج  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
مفهوم  لدينا  اأ�شبح  حتى  الأر�شية 
احلياة  اإمكانية  بحث  ح��ول  جديد 
اأخرى وباتت الإمارات  على كواكب 

جزء من هذا احلراك العاملي.
وح����ول اإجن������ازات وك���ال���ة الإم�����ارات 
5 ����ش���ن���وات.. قال  ل��ل��ف�����ش��اء خ���الل 
الأح���ب���اب���ي اإن ال��وك��ال��ة جن��ح��ت يف 
ب��ن��اء ف��ري��ق اإم��ارات��ي م��وؤه��ل ي�شمى 
الف�شائية”، حيث  “الأحالم  فريق 
وطموحة  موؤهلة  ك��وادر  ا�شتقطبنا 
القطاع  ه���ذا  يف  للعمل  ال��دول��ة  يف 

امل��ه��م، وه��و ال��ي��وم ف��ري��ق متجان�س 
وطموحات  ب���رام���ج  ع��ل��ى  م���وؤمت���ن 
ال���ف�������ش���اء مبا  ال�����دول�����ة يف جم�����ال 
ميتلكه م��ن خ���ربات وط��م��وح��ات يف 

هذا امل�شمار.
اأن بناء الكوادر الوطنية  واأ�شار اإىل 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي ي��ع��د من 
اأهم الإجنازات ..لفتاً اإىل اأن العمل 
ع��م��ل موؤ�ش�شي  ال��وك��ال��ة ه��و  داخ���ل 
واأنظمة  ا�شرتاتيجيات  وف��ق  ي�شر 
ت�شمل  ا�شرتاتيجياته  واإن  حديثة، 
متثيل  اأو  الف�شائية  امل�شاريع  اإدارة 
ال��وك��ال��ة يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة مما 
لدور  ال��ع��امل  تقدير  نك�شب  جعلنا 

الإمارات يف هذا ال�شدد.
واأو�شح الأحبابي اأن الإمارات ع�شو 
يف  تبحث  دول��ي��ة  علمية  منظمة  يف 
 14 جانب  اإىل  الب�شرية  م�شتقبل 
دولة اأخرى، حيث اأ�شبحت ت�شارك 
العاملية  ال���ت���وج���ه���ات  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
اأن  م�شيفا  الف�شائي،  لال�شتك�شاف 
اأ�شبحت  للف�شاء  الإم����ارات  وك��ال��ة 
املحفز والداعم لتحقيق الإجنازات 

يف قطاع الف�شاء.
الأق����م����ار  ���ش��ن��اع��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ت���ط���ورا كبرا  ت�����ش��ه��د  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
خا�شة تلك التي ت�شتهدف مراقبة 
الأر�س حيث مت ت�شنيع قمر خليفة 
اإماراتية  ب��اأي��د  ال��دول��ة  ���ش��ات داخ���ل 
م��ائ��ة ب��امل��ئ��ة م��ا مي��ث��ل ق��ف��زة نوعية 
يف جمال العلوم وهند�شة التقنيات 

الف�شائية.
امل�����ش��اري��ع اجلديدة  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
للتعاون  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
الف�شائي التي ترتاأ�شها الإمارات..
ق��ال الأح��ب��اب��ي اإن الإم����ارات عملت 
على هذه املبادرة منذ العام 2017 
دول���ة عربية   11 �شم  وجن��ح��ت يف 
العمل  ج����اري  والآن  امل���ب���ادرة،  اإىل 
للمجموعة،  املوؤ�ش�شي  البناء  على 
بالإ�شافة اإىل بدء التجهيزات لبناء 
 ”813“ العربي  ال�شناعي  القمر 
على  الإم�����������������ارات  ت����ع����م����ل  ال����������ذي 
�شي�شارك  حيث  وت��ط��وي��ره  متويله 
من  ك��وك��ب��ة  واإن�����ش��ائ��ه  ت�شميمه  يف 

املهند�شني والعلماء العرب.
حديث  حالياً  هناك  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اأخ������رى  ع���رب���ي���ة  دول  اأرب�����ع�����ة  م����ع 
والذين  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ل��الن�����ش��م��ام 
هذا  يف  للدخول  ا�شتعدادهم  اأب��دوا 

التكتل الف�شائي العربي والذي من 
�شاأنه اإجناز برامج ف�شائية تنه�س 

مب�شتقبل الأمة العربية.
واأك����د الأح��ب��اب��ي دور الإم������ارات يف 
امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة ودف����ع من���و قطاع 
خالل  من  وذل��ك  الوطني  الف�شاء 
ت��ط��وي��ر ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال ال��ت��ع��اون مع 
املعنية  ال��دويل والأط���راف  املجتمع 
�شمن القطاع لبحث تكامل خمتلف 
القدرات التي تتمتع بها الدول مع 
اخلربات  وت��ب��ادل  البع�س  بع�شها 
مب�شتوى  ب��الرت��ق��اء  ي�شمح  ب�شكل 

معي�شة الب�شرية ورفاهها.
العاملني  عدد  “اإن  الأحبابي:  قال 
ي�شل  الإم��ارات��ي  الف�شاء  قطاع  يف 
تقريباً اإىل 1500 من بينهم اأكرث 
من 50 % مواطنني ميثلون �شباب 
اأن  اإىل  م�شراً  الإمارات”،  و�شابات 
درا�شة علوم وتقنيات الف�شاء ت�شهد 
اإق���ب���اًل ك��ب��راً م��ن طلبة الإم����ارات 
الهند�شية  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  خ��ا���ش��ة 
مثل هند�شة الطران والكهربائية 
والكيمياء،  والفيزياء  والكمبيوتر 
الرتبية  وزارة  م��ع  “نعمل  ق��ائ��ال 

اجل��ام��ع��ات يف  م��ن  وع���دد  والتعليم 
الدرا�شية  امل��ن��اه��ج  لت�شمل  ال��دول��ة 

موا�شيع عن علوم الف�شاء.
واأ�شاف الأحبابي اأن وكالة الإمارات 
تعليمي  ب��رن��ام��ج  ل��دي��ه��ا  ل��ل��ف�����ش��اء 
لبتعاث طالب الإمارات لاللتحاق 
لدرا�شة  ال��دول��ة  خ���ارج  باجلامعات 
يف  املطلوبة  العلمية  التخ�ش�شات 
بالإ�شافة  الإماراتي  الف�شاء  قطاع 
داخل  الطلبة  رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج  اإىل 
الدولة من خالل ا�شتقطاب اأف�شل 
لدرا�شة  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  اخل��ري��ج��ني 
التدريب  وت���وف���ر  ال��ف�����ش��اء  ع��ل��وم 
داخ����ل ال���وك���ال���ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات التي 
ال���ق���ط���اع. وف��ي��م��ا يخ�س  ت��ع��م��ل يف 
مل�شروع  العلمي  الفريق  ا�شتعدادات 
اإن  الأحبابي  قال  املريخ  ا�شتك�شاف 
اجلدول  وف��ق  ت�شر  ال���ش��ت��ع��دادات 
الأول  امل��ح��دد يف حم��وري��ن  الزمني 
اخلا�س  التقني”  “املحور  ه����و 
باملركبة الف�شائية وعملية اإطالقها 
واملحور  ومراقبتها  فيها  والتحكم 
“ال�شتعداد  حم�����ور  ه����و  ال����ث����اين 
تاأتي  ال���ت���ي  ال���ب���ي���ان���ات  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
الوكالة  تعمل  حيث  املريخ”،  م��ن 

بالتعاون مع مركز حممد بن را�شد 
للف�شاء وجامعتي الإمارات وخليفة 
معاجلة  م��ن�����ش��ات  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى 
م�شبار  ع���ن  “ال�شادرة  ال��ب��ي��ان��ات 
الأم�����ل وال���ت���ي حت��ت��اج ب���دوره���ا اإىل 
حتليل ومن ثم م�شاركتها مع دول 
وذل��ك من  منها  وال�شتفادة  العامل 
 200 اأك��رث من  خالل التعاون مع 

جامعة ومعهد من حول العامل.
واأو�شح الأحبابي اأن وكالة الإمارات 
الإبداعية  الأف��ك��ار  مت��ول  للف�شاء 
امل��ب��ت��ك��رة والأب�����ح�����اث وال���درا����ش���ات 
بهدف  الف�شاء،  جم��ال  يف  العلمية 
دع�����م امل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ع��ل��م��ي��ة حيث 
من  ك��ب��ر  ع���دد  ال��وك��ال��ة  ت�شتقبل 
ويتم  �شنوياً  والأب��ح��اث  املقرتحات 
اإج�����راءات متبعة يف  درا���ش��ت��ه��ا وف���ق 
مراكز  وج��ود  اإىل  م�شراً  الوكالة، 
بحثية يف جامعات وطنية تعمل يف 
جمال الف�شاء وهي املركز الوطني 
ل��الأب��ح��اث وال��ع��ل��وم ال��ف�����ش��ائ��ي��ة يف 
وخمترب  وم��رك��ز  الإم����ارات  جامعة 
الياه �شات يف جامعة خليفة ومركز 
ال��ف�����ش��اء والفلك  ل��ع��ل��وم  ال�����ش��ارق��ة 
اإىل م��رك��ز حم��م��د بن  ب��الإ���ش��اف��ة 
جانب  اإىل  ه����ذا  ل��ل��ف�����ش��اء،  را����ش���د 
نيويورك  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  اهتمام 
الفيزياء  جم��ال  يف  مركز  بتاأ�شي�س 
اجلامعة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ك��ون��ي��ة 
الأم���ري���ك���ي���ة يف ال�����ش��ارق��ة وه����و ما 
الأكادميية  املوؤ�ش�شات  تركيز  يوؤكد 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف جمال 

الف�شاء.

•• دبي -وام:

للمعرفة  الإم�����������ارات  م���رك���ز  اأط����ل����ق 
بن  لكلية حم��م��د  ال��ت��اب��ع  احل��ك��وم��ي��ة 
را�شد لالإدارة احلكومية مبادرة “بوابة 
الإلكرتونية  احلكومية”  امل��ع��رف��ة 
ملختلف  املعرفية  للمخرجات  كمن�شة 
اجلهات الحتادية واحلكومية املحلية 

داخل الدولة.
وتوفر بوابة املعرفة احلكومية م�شدر 
للمهتمني  وم�شتدام  ومفتوح  موحد 
ب���ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي م�����ن ال���ط���الب 
القرار  و�شناع  والباحثني  واملوظفني 
بهدف الطالع على اأف�شل ممار�شات 
اأج���ل الرتقاء  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي م��ن 
القطاعات  كافة  يف  احلكومي  ب���الأداء 
على  ويعمل  ال��دول��ة.  داخ��ل  احليوية 
الذكية  الإلكرتونية  البوابة  تطوير 
للمعرفة  الإم�����������ارات  م���رك���ز  ف���ري���ق 
احل��ك��وم��ي��ة.. وحت���ت���وي امل��ن�����ش��ة على 
وتقارير  الإر�شادية  والأدل��ة  الأنظمة 
املمار�شات  لأف�شل  وتوثيق  معرفية 
يف العمل احلكومي �شادرة عن جهات 
احت���ادي���ة وح��ك��وم��ي��ة حم��ل��ي��ة يف دولة 
املجالت  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  الإم��������ارات 
الإداري  وال��ت��ن��ظ��ي��م  احل��وك��م��ة  م��ث��ل 
املوؤ�ش�شي  والأداء  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املعرفة  واإدارة  الب�شرية  امل��وارد  واإدارة 

واإدارة البتكار.
�شباع  بن  علي  الدكتور  �شعادة  ق��ال  و 
لكلية  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س  امل������ري 
ل����الإدارة احلكومية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الرائد  الأكادميي  دورنا  من  انطالقاً 
الأداء  لرت�شيخ نهج جديد يف تطوير 
احلكومي يف الدولة واملنطقة العربية 
اأدوات وحلول  ابتكار  على  دائماً  نعمل 
لدعم  مواتية  بيئة  وخلق  ا�شتثنائية 
امل�شتقبل ومتثل مبادرة  قادة  ومتكني 
الإلكرتونية  احلكومية  املعرفة  بوابة 
فتح  نحو  م�شرتنا  خطوة جديدة يف 
�شناع  اأم����ام  وف��ر���ش��ة  امل�شتقبل  اآف����اق 
والأكادمييني  وامل��وظ��ف��ني  ال���ق���رارات 
اأف�شل  ع��ل��ى  ل���الط���الع  وال���ب���اح���ث���ني 
دول�����ة  امل����م����ار�����ش����ات احل����ك����وم����ي����ة يف 

الإمارات.

واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه ان دول���ة الإم����ارات 
والتميز  ل��الإدارة  عامليا  منوذجا  تقدم 
احل����ك����وم����ي ا����ش���ت���ط���اع خ������الل زم���ن 
قيا�شي من حتقيق الريادة يف العديد 
م��ن امل��ج��الت ون��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل تلك 
ال��ت��ج��رب��ة م���ن خ����الل م��ن�����ش��ة بوابة 
كما  املعنيني  لكل  احلكومية  املعرفة 
نعمل على تو�شيع �شراكاتنا الأكادميية 
داخل  اجلهات  خمتلف  مع  والبحثية 
وخ���ارج ال��دول��ة ومت��ث��ل امل��ب��ادرة مثاًل 
وتن�شيق  اجلهود  ت�شافر  على  عملياً 
اجلهات  خمتلف  مع  امل�شرتك  العمل 
داخل  املحلية  واحلكومية  الحت��ادي��ة 
ال���دول���ة وم���ن ج��ه��ت��ن��ا م�����ش��ت��م��رون يف 
اإىل  الهادفة  وامل��ب��ادرات  الربامج  دعم 
�شناعة القادة وا�شت�شراف امل�شتقبل يف 

كل املجالت.
عبد  الدكتور  �شعادة  اأك��د  جهته  وم��ن 
عام  مدير  العور  املنان  عبد  الرحمن 
الب�شرية  ل��ل��م��وارد  الحت��ادي��ة  الهيئة 
كلية  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  احلكومية 
ل����الإدارة احلكومية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
املعرفة  “بوابة  م��ب��ادرة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
احلكومية” كنتاج عمل وثمرة تعاون 
وثيق وفعال بني كلية حممد بن را�شد 
ال�شركاء  لالإدارة احلكومية وخمتلف 
واحتادية  ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع كلية 
حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية يف 

هذا امل�شروع احليوي.
املعرفة  ب����واب����ة  ان  ����ش���ع���ادت���ه  وق������ال 
احلكومية متثل خطوًة مهمة ورائدًة 

احلكومي  العمل  تطوير  طريق  على 
متثل  حيث  احلكومية  موؤ�ش�شاتنا  يف 
مرجعاً مهماً لكافة املهتمني واملعنيني 
ب��ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي ل����الط����الع على 
املطبقة  واملمار�شات  اخل��ربات  اأف�شل 

عاملياً على هذا ال�شعيد.
للموارد  الحت���ادي���ة  الهيئة  ان  واك���د 
ال��ب�����ش��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة ق��دم��ت الدعم 
الأنظمة  خالل  من  للمبادرة  الكامل 
اأعدتها  ال��ت��ي  والأدل����ة ال���ش��رت���ش��ادي��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  واأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال���ه���ي���ئ���ة 
احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة وال��ت��ي ك���ان لها 
القيادة  روؤي����ة  تنفيذ  يف  الأث����ر  اأك����رب 
عمل  منظومة  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ر���ش��ي��دة 
الريادة  وتعزيز  الحت��ادي��ة  احلكومة 
الكفاءة  جم����ال  يف  ل��ل��دول��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

احلكومية.
وم��ن جانبه اأك���د ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل بن 
زاي���د ال��ف��ال���ش��ي امل��دي��ر ال��ع��ام لدائرة 
اأهمية  دب��ي  حلكومة  الب�شرية  امل��وارد 
اجلهات  ب����ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
احلكومية املحلية والحتادية لتعزيز 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف دول���ة الإم�����ارات 
بينها  املعارف واخلربات فيما  وتبادل 
اأ�شبحت  امل��ع��رف��ة  اأن  م���ن  ان���ط���الق���اً 
للو�شول  للموؤ�ش�شات  مهماً  ���ش��الح��اً 

اإىل التميز .
يف  املعرفة  مفاهيم  تطبيق  اإن  وق���ال 
مزيد  اإىل  ي���وؤدي  احلكومية  اجل��ه��ات 
والفعالية  والإب���������داع  الب���ت���ك���ار  م���ن 
مفاهيم  اأن  اإذ  ب����������الأداء  وال���ت���م���ي���ز 
املهارات  من  تعد  وتطبيقاتها  املعرفة 

الأ�شا�شية التي يتم تبنيها يف اجلهات 
احلكومية.

ال���دائ���رة جتارب  ل���دى  ان  اإىل  واأ����ش���ار 
م�شاركتها  على  حتر�س  مهمة  ثرية 
مع خمتلف اجلهات احلكومية املحلية 
اأج��ل ال�شتفادة منها  والحت��ادي��ة من 
م�شيداً  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��دة  لتعم 
بفكرة اإطالق بوابة املعرفة احلكومية 
والتي تعد من�شة ذكية موحدة تهدف 
ون�شر  امل����ع����ريف  احل�������وار  ت���ع���زي���ز  اإىل 
اجلهات  ملختلف  املعرفية  امل��خ��رج��ات 
الإدارات  ت��ط��وي��ر  ل��دع��م  احل��ك��وم��ي��ة 

احلكومية.
�شارة طالب مدير  قالت  ومن جهتها 
احلكومية  للمعرفة  الإم����ارات  مركز 
ان بوابة املعرفة احلكومية هي من�شة 
اإلكرتونية �شاملة وتعد مبثابة مرجعاً 
لكل املهتمني بالإدارة احلكومية حيث 
تقدم اأف�شل ممار�شات العمل احلكومي 
يف دولة الإمارات مبا يعود بالنفع على 
القرار يف  الطالب والباحثني و�شناع 
خمتلف اأوجه علوم الإدارة احلكومية 
ك��ل تلك  ت��وف��ر  ال��ب��واب��ة على  وتعمل 
امل�������ش���ادر يف م���ك���ان واح������د وم���وث���وق 
للح�شول  واجل���ه���د  ال���وق���ت  ل��ت��وف��ر 
الوثائق احلكومية بهدف  على بع�س 

الطالع والدرا�شة.
ت��وف��ر خمتلف  امل��ن�����ش��ة  ان  واأ����ش���اف���ت 
احلكومية  الإدارة  ت���خ�������ش�������ش���ات 
وال�������ش���ي���ا����ش���ات ال���ع���ام���ة ح���ي���ث حتوي 
ال���ب���واب���ة ح��ال��ي��اً ع��ل��ى اأك����رث م���ن 50 
دليل ومرجع و�شت�شهد الفرتة املقبلة 

ت��و���ش��ي��ع دائ����رة ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
اجل���ه���ات داخ����ل ال���دول���ة ل���زي���ادة تلك 
بالإ�شافة  الإداري���ة  والوثائق  املراجع 
الأدل�����ة  اإىل  ال���و����ش���ول  ت�����ش��ه��ي��ل  اإىل 
والإر������ش�����ادات احل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
املميزات  ع���ل���ى  امل�����ش��ت��م��ر  ال���ت���ط���وي���ر 
اإثراء املن�شة وزيادة  اأجل  التقنية من 

حمتواها العلمي واملعريف.
على  حتتوي  املن�شة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
وثائق من خمتلف اجلهات الحتادية 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ث��ل  واحل��ك��وم��ي��ة 
ودائرة  احلكومية  الب�شرية  للموارد 
ووزارة  دبي  حلكومة  الب�شرية  امل��وارد 
وامل�شتقبل  ال������وزراء  جم��ل�����س  ����ش���وؤون 
ومكتب رئا�شة جمل�س الوزراء ومركز 
احلكومي  لالبتكار  را�شد  بن  حممد 
وامل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��ك��وم��ة دبي 
ومتحف  للحوكمة  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز 
وغره  امل��ح��ا���ش��ب��ة  ودي�����وان  امل�شتقبل 
من اجلهات و�شت�شمل الفرتة القادمة 
عدد من الور�س التطويرية مع جهات 
حكومية خمتلفة متمثلة بامل�شت�شارين 
لتعزيز  امل��رك��ز  ل���دى  مقيمني  ال��غ��ر 
املحتوى على البوابة. وت�شمل الوثائق 
التخ�ش�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  املن�شة  يف 
الإدارية اجلديدة التي تغطي خمتلف 
املوظفني  اأداء  اإدارة  م��ث��ل  امل��وا���ش��ي��ع 
وال���ت���دري���ب وال���ت���ط���وي���ر ون���ظ���م منح 
املهني  وال�شلوك  واحل��واف��ز  امل��ك��اف��اآت 
بيئة  يف  والتطوع  العمل  واأخ��الق��ي��ات 
التقييم  واأع���م���ال  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل 

وغرها.

•• ال�شارقة-وام:

مع  بالتعاون  ال�شارقة  يف  العامة  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  اأع���ادت 
مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية تاأهيل 48 منزًل من 
م�شاكن”اأ�شحابي الهمم” يف مناطق متفرقة من الإمارة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح��ر���س  ت��وؤك��د  خطة  يف 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
املرافق  تاأهيل  واإع����ادة  ب�شيانة  اله��ت��م��ام  على  ال�شارقة 
الأ�شا�شية التي يحتاجها اأ�شحاب الهمم وت�شاعدهم على 
ممار�شة حياتهم اليومية ب�شهولة كما تهدف اإىل تقدمي 
خدمة اإن�شانية للمجتمع وامل�شاهمة بتطوير واإعادة تاأهيل 

للمن�شاآت مبا يتنا�شب مع هذه الفئة.
اإدارة �شيانة املباين يف  اأ�شار املهند�س حممد لوتاه من  و 
للم�شاكن  �شاملة  �شيانة  بني  الأعمال  تنوع  اىل  الدائرة 
 3.5 بلغت  بتكلفة  جزئية  و�شيانة  م�شاعد  اإ���ش��اف��ة  و 
مليون درهم ا�شتملت على 30 منزل يف ال�شارقة و 6 يف 
2 يف  4 يف خورفكان و  7 يف كلباء و  املنطقة الو�شطى و 
دبا احل�شن و تنّوعت �شبل الإ�شافات واإعادة التاأهيل وفق 
احلالة ال�شحية منها ما تطلب �شيانة �شاملة واأخرى ما 
ت�شمن �شيانة جزئية لتنا�شب احتياجات ا�شحاب الهمم 
مع  متنا�شبة  مبيول  مبنحدرات  امل�شاكن  جتهيز  مت  كما 

الو�شع الت�شميمي .

•• الفجرية - وام:

اأنهت موؤ�ش�شة الفجرة للموارد الطبيعية ا�شتعداداتها لإطالق برنامج 
“قي�س اخلر” يف املجال�س املجتمعية اعتبارا من غدا الثالثاء وحتى 
التي  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��رب  احل���ايل  ال�شهر  نهاية 
موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  عاما   12 م��ن  اأق��ل  الأط��ف��ال  ت�شتهدف 
الفجرة لتنمية املناطق واملجال�س املجتمعية. وتهدف الفعاليات التي 
تقام يف جمال�س “اأوحله و ال�شيجي و حبحب” املجتمعية اإىل ا�شتثمار 
الإجازة املدر�شية ب�شل�شلة اأن�شطة تعزز يف الطفل القيم الوطنية وقيم 

وقال  والب��ت��ك��ار.   والإب����داع  ال�شتك�شاف  روح  لديه  وتنمي  الت�شامح 
املهند�س علي قا�شم مدير عام موؤ�ش�شة الفجرة للموارد الطبيعية اإن 
لفئة ال�شغار  املجتمعية  املوؤ�ش�شة  مبادرات  اأهم  اخلر” اأحد  “قي�س 
والطلبة، ويحظى برعاية واهتمام اإدارة املوؤ�ش�شة وفريق العمل امل�شرف 
على فعالياته، خا�شًة بعد النجاح الكبر الذي حققه خالل العامني 
امل��ا���ش��ي��ني وال����ذي �شهد ح�����ش��وراً وا���ش��ع��اً م��ن ق��ب��ل الط��ف��ال وذويهم 
..م�شرا اإىل اأن الفعاليات تتناول عدة مو�شوعات كالت�شامح يف اأعمال 
واأقوال ومواقف موؤ�ش�س الدولة، املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان، طيب اهلل ثراه، واملهن امل�شتقبلية يف روؤية دولة المارات.

موارد الفجرية الطبيعية تطلق برن�مج »قي�س اخلري« اأ�سغ�ل ال�س�رقة تعيد ت�أهيل 48 م�سكن� ل� »اأ�سح�ب الهمم«

الأحبابي: قانون الف�صاء الإماراتي اجلديد يف مرحلة الإ�صدار النهائية 

الإم�رات متتلك 10 اأقم�ر �سن�عية يف املدار و8 اآخرين يف مرحلة الت�سنيع والتجهيز لالإطالق

اإطالق من�سة »بوابة املعرفة احلكومية« الإلكرتونية

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

اأطلقت جمعية الإمارات للتنمية الإجتماعية يف راأ�س 
كيفك” يف  على  “�شيفك  ال�شيفي  املع�شكر  اخليمة، 
14 يوليو وحتى  ال��ف��رتة م��ن  الثامنة خ��الل  دورت���ه 
وطالبة  طالب   280 مب�شاركة  املقبلة،  اأغ�شط�س   8
 180 12 عاماً، بواقع  9 وحتى  العمرية  الفئة  من 
الظيت،  منطقة  يف  الرئي�شي  باملركز  وطالبة  طالب 
برنامج  �شمن  الرم�س،  بفرع  وطالبة  طالب  و100 
���ش��ام��ل لإك�������ش���اب امل�����ش��ارك��ني امل����ه����ارات اجل����دي����دة يف 
البتكار  ور���س  خالل  من  والعملية  العلمية  املجالت 

واملحا�شرات الوطنية واملجتمعية.
واأو�شح خلف �شامل بن عنرب نائب الرئي�س ومدير عام 
جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية براأ�س اخليمة، 
اأن انطالق املع�شكر يف دورته الثامنة ي�شتهدف تلبية 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��ائ��الت وال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ني، وتنمية 
اخلا�شة  الإب��داع��ي��ة  مواهبهم  لكت�شاف  م��ه��ارات��ه��م 
بالفائدة  يعود  مبا  ال�شيف  فرتة  خالل  وا�شتثمارها 
اأعمال حقيقية  اإىل  املجتمع، وحتويل هواياتهم  على 
من خالل الربامج التي مت ت�شميمها مبا يتوافق مع 

تطلعات وخطط دولة الإمارات امل�شتقبلية.
 6 على  تركز  املع�شكر  برامج  خريطة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
وبرامج  ور����س  يف  وتتمثل  وعملية،  علمية  جم���الت 
التقني  للمجال  والتدريب  ال��ذات،  وتطوير  البتكار 
وال���ع���ل���م���ي، وامل����ج����ال ال���ري���ا����ش���ي، وال���ث���ق���ايف الأدب�����ي 
وال���ل���غ���وي���ات، وب���رام���ج ال���وط���ن وال�������ولء، والأخ�����الق 
والدين، لفتاً اإىل اأن اجلمعية تويل املع�شكر ال�شيفي 
اأهمية كربى عرب براجمه يف املركز الرئي�شي مبنطقة 
الظيت وفرع الرم�س الذي يخدم الأهايل من و�شط 
املدينة اإىل املناطق ال�شمالية يف راأ�س اخليمة، تاأكيداً 
على ا�شتثمار اأوقات الطلبة مبا يعود بالفائدة عليهم 

وعلى املجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

واأو�شح بن عنرب، ياأتي املع�شكر ال�شيفي �شمن خطط 
الإم��ارات للتنمية الجتماعية، للرتكيز على  جمعية 
برامج  ت�شميم  يف  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  وروؤى  اأه����داف 
الإم�����ارات  ل��دول��ة  تتما�شى م��ع اخل��ط��ط احل��ك��وم��ي��ة 
لتنمية ودعم الأجيال اجلديدة بكل ما هو جديد يف 
جيل  لإي��ج��اد  والتعليمية،  العملية  امل��ج��الت  خمتلف 
م��ن خالل  امل�شتقبل،  م��واج��ه��ة حت��دي��ات  ع��ل��ى  ق���ادر 
اأفكار  يواكب  علمي  باأ�شلوب  املع�شكر  برامج  ت�شميم 
 12 –  9 من  العمرية  الفئة  يف  الطلبة  وطموحات 

عاماً.
املذكور مدير جمعية  اأحمد  منى  اأك��دت  من جانبها، 
الإمارات للتنمية الإجتماعية فرع الرم�س، اأن انطالق 
دورته  يف  كيفك”  على  “�شيفك  ال�شيفي  املع�شكر 
البتكارية  الور�س  من  متكاملة  باقة  يقدم  اجلديدة 
واحلرف  وال���روب���وت،  ال�شناعي  ب��ال��ذك��اء  واخل��ا���ش��ة 
دورة  لتقدمي  بالإ�شافة  للجن�شني،  اخلا�شة  اليدوية 
الكتابة باللغة الجنليزية �شمن اأن�شطة اجلمعية يف 
فرتة ال�شيف للفئة العمرية من 13 اإىل 15 عاماً، 
وتركز الدورة على تطوير وحت�شني مهارات الطالب 
مع  بالتعاون  الجنليزية،  باللغة  للكتابة  والطالبات 

برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي.
واأ�شارت اإىل اأن برامج املع�شكر مت ت�شميمها على اأيدي 
لتجديد  م�شجعة  بيئة  لتوفر  ومتخ�ش�شني  خرباء 
ن�شاط الطلبة والطالبات وتنمية قدراتهم من خالل 
التعليمية  والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  متكاملة  ب��اق��ة 
التدريب  ور������س  ت�����ش��م  والج���ت���م���اع���ي���ة،  وال��ع��م��ل��ي��ة 
اخلا�شة بالزراعة واإعادة التدوير وحما�شرات مهنة 
امل�شتقبل، بالإ�شافة للرحالت التعليمية والرتفيهية 
كما  الإم����ارات،  دول��ة  يف  املعامل  اأ�شهر  ت�شتهدف  التي 
الوطني  ال���وع���ي  ل��رف��ع  ت��خ�����ش��ي�����س حم���ا����ش���رات  مت 
“الرفقة  وطن” وحما�شرات  يا  “عونك  واملجتمعي 

احل�شنة” واملهارات احلياتية.

• الإمـارات تطلـق 3 اأقمار �صناعية �صنويا على مدار ال�صنوات الـ 5 املقبلة 
• اإطـالق »م�صبار الأمل« وقمريــن للمراقبـة الف�صائية العلمية يف 2020
• الإمــارات ت�صـارك �صمن 14 دولة يف منظمة علمية دولية لبحث م�صتقبل الب�صرية

• اأكثــــر مــــن 750 مواطنـــا يعملـــون يف قطـــــاع الف�صــــاء الإماراتــــي 
يتعاونان لإدراج علوم الف�صاء �صمن املناهج الدرا�صية و»الرتبية«  للف�صاء«  • »الإمارات 

مب�صاركة 280 طالبا وطالبة

الإم�رات للتنمية الإجتم�عية براأ�س 
اخليمة تنظم »�سيفك على كيفك« 
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•• اأبوظبي -وام:

ونادي  املتكامل  النقل  م��رك��ز  وق��ع 
تعاون  اتفاقية  للدراجات  اأبوظبي 
البنية  م�������ش���اري���ع  ت���ط���وي���ر  ب�������ش���اأن 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����ال����دراج����ات 
التنقل  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ه��وائ��ي��ة 
امل�شتدام والن�شط واإبراز النعكا�شات 
الإيجابية التي يرتكها على البيئة 
وامل��ج��ت��م��ع وذل���ك يف خ��ط��وة تهدف 
اإىل تعزيز اجلهود املبذولة لتنفيذ 
املتعلقة  التحتية  البنية  م�شروعات 
وركوب  للم�شي  الرئي�شية  باخلطة 
اإم������ارة  ال���ه���وائ���ي���ة يف  ال������دراج������ات 

اأبوظبي.
الكرمي  عبد  �شعادة  التفاقية  وقع 
عام  مدير  الرئي�شي  الرحيم  عبد 
امل��ت��ك��ام��ل و حممد  ال��ن��ق��ل  م���رك���ز 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل��م��ادي  خليل 

لنادي الدراجات .
وح��������ددت ب����ن����ود الت���ف���اق���ي���ة اأط����ر 
ب�شاأن  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  واآل���ي���ات  ال��ت��ع��اون 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ 

الرئي�شية  ب��اخل��ط��ة  ال�����ش��ل��ة  ذات 
للم�شي وركوب الدراجات الهوائية، 
اأه����داف  لتحقيق  ال�����ش��ب��ل  واأف�����ش��ل 
تلك اخلطة التي تدعو اإىل اعتماد 
الهوائية  ال��دراج��ات  ورك���وب  امل�شي 
كو�شيلة  الن�شط”-  “التنقل   –
للتنقل  عليها  وم��ت��ع��ارف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ال�شخ�شي يف اإمارة اأبوظبي، بهدف 
و�شالمة  �شحة  اأك��رث  جمتمع  بناء 

وا�شتدامة.
تعزيز  ع���ل���ى  الت���ف���اق���ي���ة  وت���ن�������س 
اجلانبني  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�شيق 
لت�شهيل تطبيق ال�شيا�شات احلالية 
ال�شرتاتيجية  اخل����ط����ة  ب�������ش���اأن 
العا�شمة  يف  ل��ل��ن��ق��ل  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
اأبوظبي، والعمل �شوياً على ت�شجيع 
اأ����ش���ل���وب ع�����ش��ري ن�شط  وحت��ف��ي��ز 
وحيوي للعي�س يف الإمارة، ل �شيما 
والتقنية  الفنية  اخل��دم��ات  ظل  يف 
ال����ت����ي ي����وف����ره����ا ن��������ادي اأب���وظ���ب���ي 
اخل�شو�س.  ه����ذا  يف  ل���ل���دراج���ات 
اجلانبان  يتعهد  ذل��ك  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اخلطط  حت���ق���ي���ق  ن���ح���و  ب���ال���ع���م���ل 

تكثيف  يف  تتمثل  ال��ت��ي  امل�شتقبلية 
الفعاليات  يف  وامل�����ش��ارك��ات  ال��ت��ع��اون 
التوعوية  واحل��م��الت  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
الهوائية  ب��ال��دراج��ات  ال�شلة  ذات 
تقدمي  اإىل  و���ش��ول  وا�شتخدامها، 
تلبي  ال����ت����ي  اخل������دم������ات  اأف���������ش����ل 
متطلبات واحتياجات م�شتخدميها 

يف الفعاليات الرتفيهية واحلمالت 
بالدراجات  ال�شلة  ذات  التوعوية 

الهوائية وا�شتخدامها.
ال����ك����رمي  ع����ب����د  ������ش�����ع�����ادة  ذك��������ر  و 
املركز  ان  ال��رئ��ي�����ش��ي  ع��ب��دال��رح��ي��م 
ي�شعى من خالل التعاون مع نادي 
اأبوظبي للدراجات اإىل حتقيق عدة 

اجتاه  يف  ت�����ش��ب  جميعها  اأه�����داف 
واح���د وه���و خ��دم��ة اأف����راد املجتمع 
والرت��ق��اء ب��ج��ودة احل��ي��اة يف اإمارة 
اتفاقية  اأن  اإىل  م�شرا  اأب��وظ��ب��ي.. 
املبذولة  اجل��ه��ود  �شتدعم  ال��ت��ع��اون 
اخلا�شة  التحتية  البنية  لتطوير 
مبمرات امل�شاة وم�شارات الدراجات 

ال��ه��وائ��ي��ة مب���ا ي��وف��ر ب��ن��ي��ة حتتية 
اآمنة ومريحة  منا�شبة وبيئة تنقل 
الدراجات  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  ل��ل��م�����ش��اة 
ال����ه����وائ����ي����ة ت����ع����زز ث���ق���اف���ة رك�����وب 
ال��دراج��ات يف الإم��ارة وت�شجع على 
عملية  تنقل  كو�شيلة  ا�شتخدامها 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للبيئة  و���ش��دي��ق��ة 
وترفيهية،  ريا�شية  و�شيلة  كونها 
م���ن م�شتوى  ي���زي���د  ال�����ذي  الأم������ر 
امل��ج��ت��م��ع ويعزز  ���ش��ع��ادة ورف���اه���ي���ة 
م��ن جت����ارب من��ط احل��ي��اة الراقي 

وامل�شتدام يف اإمارة اأبوظبي.
للم�شي  ال�شاملة  اخلطة  اأن  ُي��ذك��ر 
ورك������وب ال�����دراج�����ات ال���ه���وائ���ي���ة يف 
تاأمني  اإىل  ت��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
للتنقل  ومريحة  اآمنة  حتتية  بنية 
امل�شاة وراكبي  ال�شحي وزي��ادة عدد 
الدراجات الهوائية، اإ�شافة اإىل دمج 
الهوائية  والدراجات  امل�شاة  مرافق 
ب�شبكة النقل العام، وتوفر خدمات 
وم�شتدامة،  واآم��ن��ة  متكاملة  نقل 
للنقل  ال�شاملة  متا�شيا مع اخلطة 

الربي وروؤية اأبوظبي 2030.

•• اأبوظبي-وام:

وزارة  ����ش���ب���اب  جم���ل�������س  ا����ش���ت�������ش���اف 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل معايل 
اأن��ور ن�شيبة وزير دولة يف جل�شة  زكي 
 – ق�����ش��ة  “للنجاح  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة 
وذل���ك  العمل”،  يف  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�شمن ال�شل�شلة اخلا�شة من اجلل�شات 
�شعار  ت���ن���درج حت���ت  ال���ت���ي  امل��ع��رف��ي��ة 

موؤ�ش�س الدولة«. رافقوا  “رجال 
خالل  ن�شيبة  زكي  معايل  وا�شتعر�س 
اجل���ل�������ش���ة، ال���ت���ي �����ش����ارك ف��ي��ه��ا اأك����رث 
اخلارجية  وزارة  �شباب  م��ن   50 م��ن 
وال��ت��ع��اون ال�����دويل، ذك���ري���ات واأق����وال 
واأفعال الوالد املوؤ�ش�س للدولة، والتي 
تعود اإىل فرتة ال�شتينيات وقيام دولة 
م�شتذكراً  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
بناء  يف  ودوره  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  م�����ش��رة 
ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة وو���ش��ع احلجر 

ومن  اخل��ارج��ي��ة  لل�شيا�شة  الأ���ش��ا���س 
�شمنها الأ�ش�س الثقافية.

اأن دول��ة الإم����ارات منذ  واأك���د معاليه 
ال����ي����وم، قطعت  ال�����ش��ت��ي��ن��ي��ات وح���ت���ى 
ثابتة  دعائم  وتر�شيخ  بناء  يف  اأ�شواطاً 

ملجتمع املعرفة وملجتمع امل�شتقبل من 
الذكاء ال�شطناعي والطاقة املتجددة 
فتميزت  والثقافة،  والتعليم  والعلوم 
بني دول املنطقة ودول العامل ولديها 
طموح باأن ت�شل اإىل املركز الأول عاملياً 

من الآن ولغاية عام 2071 مبنا�شبة 
م��ئ��وي��ة الحت�����اد وع��ن��دم��ا ن��ن��ظ��ر اإىل 
م��ا حولنا ال��ي��وم ون��ع��ود ب��ال��ذاك��رة اإىل 
ال�شيخ  منها  انطلق  وال��ت��ي  ال��ب��داي��ات 
قيمة  ف��ع��اًل  ن��ق��ّدر  اأن  ن�شتطيع  زاي���د، 

اجلهد الذي قام به.
وا�شتذكر معاليه الظروف التي كانت 
ال�شيخ  ق��ّرر  عندما  املنطقة  يف  �شائدة 
زايد بناء الدولة، حيث تغّلبت الإرادة 
واملقدرة والرغبة والإميان على كافة 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي وق���ف���ت اأم������ام بناء 
اآنذاك  اأنه  اإىل  واأ�شار معاليه  الدولة. 
ك���ان امل���رتج���م اخل���ا����س ل��ل�����ش��ي��خ زايد 
اإىل اأن قيام  واملرافق الدائم له، لفتاً 
الحتاد كان مُيّثل امل�شار الأول الأكرث 
ال�شيخ  له  املغفور  اإىل  بالن�شبة  اأهمية 
زايد، اأما امل�شار الثاين فيكمن يف عزم 
اجلهود  ك��اف��ة  ب��ذل  على  زاي���د  ال�شيخ 
به  اأن��ع��م اهلل  ال���ذي  ب��اخل��ر  للو�شول 
اأوًل  �شعبنا  اأب��ن��اء  اإىل  الإم����ارات  على 
ليعي�شوا يف جمتمع يوّفر لهم الكرامة 
اإىل  بالإ�شافة  وال�شتقرار،  وال�شعادة 
اإىل جميع من حولنا،  يد اخل��ر  م��ّد 
�شبكة  وب��ن��اء  الإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء،  اإىل 

م��ن ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة القوية مع 
كافة دول العامل. واأو�شح معايل زكي 
ن�شيبة اأن امل�شار الثالث متّثل يف رغبة 
م��ّد ج�شور  زاي��د رحمه اهلل يف  ال�شيخ 
التوا�شل مع كل دول العامل، واأن نفتح 
وح�شارات  ثقافات  ك��ل  اأم���ام  الأب����واب 
ال���ع���امل ل��ك��ي ن�����ش��ت��ف��ي��د مب���ا ه���و خّر 
فيها، واأن نحافظ على وترة التقدم 
والتمّدن جنباً اإىل جنب مع املحافظة 
�شخ�شيتنا وعلى  اأ�شالتنا، وعلى  على 

جذورنا الرتاثية والثقافية.

ت��اأت��ي �شمن  اأن ه���ذه اجل��ل�����ش��ة  ي��ذك��ر 
رافقت  �شخ�شيات  مع  لقاءات  �شل�شلة 
اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 
قيام  م��ن��ذ  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
الحتاد، وكان لها دور قّيم يف ال�شيا�شة 
تنظيم  ..وي��ه��دف  للدولة  اخل��ارج��ي��ة 
التفاعلية  احل���واري���ة  اجل��ل�����ش��ة  ه���ذه 
التي عقدت يف دي��وان ع��ام ال���وزارة يف 
اأبوظبي، اإىل دعم ال�شيا�شة اخلارجية 
ل����دول����ة الإم�����������ارات م����ن خ�����الل دعم 
ا���ش��ت��دام��ة امل��ع��ل��وم��ة ون��ق��ل اخل����ربات 

اأجيال  خمتلف  بني  التوا�شل  وتعزيز 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وك���ان 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
بت�شكيل  ق������راراً  اأ����ش���در  ق���د  ال�����دويل 
اخلارجية  وزارة  ����ش���ب���اب  “جمل�س 
متكني  ب���ه���دف  الدويل”  وال���ت���ع���اون 
على  وحتفيزهم  ال�شباب  دور  وتفعيل 
املزيد من الإبداع والبتكار وامل�شاركة 
الدبلوما�شية  ت���ع���زي���ز  يف  ال���ف���اع���ل���ة 

الإماراتية.

زكي ن�سيبة: الإم�رات قطعت اأ�سواط� يف تر�سيخ دع�ئم ث�بتة ملجتمع املعرفة وامل�ستقبل

�صبطوا خمدرات “ُم�صربة” يف عمالت، واأخرى يف علبة عد�صات ل�صقة
اللواء املري ي�أمر برتقية 3 من 

اأفراد �سرطة مركز الق�سي�س
•• دبي-الفجر:

اأمر �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، برتقية 3 
من اأفراد مركز �شرطة الق�شي�س حل�شن ت�شرفهم ويقظتهم يف ك�شف ق�شيتي 
مواد خمدرة، تتمثل الأوىل يف “ ت�شريب” املخدر يف عمالت ورقية، والثانية 

عرب و�شع مواد خمدرة يف علبة عد�شات ل�شقة.
الق�شي�س  �شرطة  ملركز  العام  القائد  �شعادة  تفقد  خ��الل  الرتقية  اأم��ر  وج��اء 
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  املن�شوري  اإبراهيم  خليل  خبر  اللواء  بح�شور 
الق�شي�س،  �شرطة  مركز  مدير  العديدي  يو�شف  والعميد  اجلنائي،  البحث 

ونائبه العميد عبد احلليم الها�شمي، وعدد من ال�شباط.
واأثنى اللواء املري على يقظة الأفراد الثالثة وفطنتهم، وهم العريف اأول اأحمد 
عي�شى، والعريف اأول �شالح علوي، وال�شرطي مروان املعمري، م�شيداً بقيامهم 
ال�شرطة  لرجال  العالية  املهنية  يعك�س  مبا  وج��ه،  اأكمل  على  املهني  بواجبهم 

احلري�شني كل احلر�س على توفر الأمن والأمان على اأر�س الإمارة.
اأن  م��وؤك��داً  الثالثة،  ال�شرطة  لأف���راد  وتقدير  �شكر  �شهادة  امل��ري  ال��ل��واء  وق��دم 
التكرمي ياأتي يف اإطار حتفيز وت�شجيع منت�شبي �شرطة دبي على بذل املزيد من 
اجلهد والعطاء يف حتقيق الر�شالة ال�شرطية ال�شامية يف تعزيز الأمن، و�شبط 

مرتكبي اجلرائم يف اأ�شرع وقت وتقدميهم للعدالة. 
علوي،  �شالح  العريف  اأن  العديدي  العميد  اأك��د  الق�شيتني،  تفا�شيل  وح��ول 
املوقوفني  اأح��د  �شديق  حماولة  ك�شف  من  متكنا  املعمري  م��روان  وال�شرطي 
التوقيف، وذل��ك عرب  اإىل  100 دره��م  ال��  ل��ه م��ن فئة  اإدخ���ال عمالت ورق��ي��ة 
ت�شريبها مبادة خمدرة من الكري�شتال، وذلك بعد ا�شتباه رئي�س ق�شم التوقيف 
باملوقوف الذي اأ�شر على اإدخال العملة، والذي بدوره نبه على م�شوؤول الفئة 
وم�شاعده ب�شدة التدقيق والتفتي�س عليهم وقت اإدخال املال من خارج التوقيف 

فو�شعاه حتت اأنظارهما.

تطوير مرافق امل�سي وركوب الدراج�ت الهوائية يف اأبوظبي 
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تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني اىل حملة ا�صهم كي ئي ب هانا بنك فرع اأبوظبي

بيان املركز املايل كما بتاريخ 31 دي�صمرب 2018

         
     

      
  

               
         

             
          
          

          
          

         
        

          
         

          
            

          
          

          
          

       -  
           
           

            

  

  

  

  
  
  
  
  
  

بيان الدخل ال�صامل عن ال�صنة املنتهية 31 دي�صمرب 2018

بيان التدفقات النقدية عن ال�صنة املنتهية 31 دي�صمرب 2018

بيان التغريات يف حقوق امللكية عن ال�صنة املنتهية 31 دي�صمرب 2018
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•• دبي-الفجر: 

اأطلقت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ر�شمياً فعاليات املخيم 
ال�شيخ  ب��ح�����ش��ور  ال��ث��ق��ايف،  ال�شيفي 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب����ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
يف  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
ع��ج��م��ان ون����ورة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي 
الثقافة وتنمية املعرفة وذلك  وزيرة 
مركز  يف  اأقيمت  خا�شة  منا�شبة  يف 
ت�شمنت  ح���ي���ث  ال���ث���ق���ايف،  ع���ج���م���ان 
يف  تفقدية  ج��ول��ة  الإط����الق  فعالية 
الثقايف والإط���الع على  املركز  اأرج��اء 
جم����ري����ات ر������س ال���ع���م���ل الإب���داع���ي���ة 
املدربني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

املحرتفني يف خمتلف الفنون الإبداعية.
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�شيخ  ق���ال 

التنمية ال�شياحية يف عجمان:
املخيم  �شمن  ت��ق��ام  ال��ت��ي  العمل  ور����س  على  ال��ي��وم  »اطلعنا 
ال�شيفي التي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف مركز 

ومل�شنا  ال���وزارة،  دع��وة كرمية من  على  بناء  الثقايف  عجمان 
من خالل هذه الزيارة ان مثل هذه املخيمات والور�س مبا 
من  ثابتة  قاعدة  بناء  يف  ت�شاهم  غنية  برامج  من  تت�شمنه 
فعالة  ن��واة  ليكونوا  الطموح  ال�شباب 
يف خدمة جمتمعهم واأوطانهم خا�شة 
ه����ذه امل��خ��ي��م��ات ت��غ��ط��ي ال��ع��دي��د من 
املجالت مثل العلوم والفنون والعمارة 
والف�شاء  والب����ت����ك����ار  وال��ت�����ش��م��ي��م 
املوؤ�ش�شات  م��ن  نخبة  عليها  وت�شرف 

املحلية والعاملية املتخ�ش�شة«
واأ�شاف �شموه: ان ور�س العمل خالل 
فهي  بالتنوع   متتاز  ال�شيفي  املخيم 
اختالف  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب  رغ��ب��ات  تلبي 
فئاتهم  المر الذي ي�شاهم يف جناحها 
م�شًر اىل ان مثل هذه املخيمات ال�شيفية ت�شاهم يف حفظ 
ال�شباب وبناء خرباتهم ومعارفه امل�شتقبلية لذلك ل ي�شعنا 

ال ان ن�شكر كافة القائمني على اإجناح مثل هذه الن�شطة«
ال��ث��ق��اف��ة وتنمية  ب��ن��ت حم��م��د الكعبي وزي����رة  ن���ورة  واأك����دت 
املعرفة اأن ور�س العمل الإبداعية يف املخيم ال�شيفي الثقايف 

واملتعة  والثقافة،  العلم  ب��ني  يجمع  باأ�شلوب  تقدميها  يتم 
الور�س، وي�شهم  املرجوة من  الأه��داف  والرتفيه مبا ير�شخ 
املقدمة،  امل��ج��الت  خمتلف  يف  مبدعة  م��واه��ب  اكت�شاف  يف 
ويفتح ف�����ش��اءات واآف��اق��اً اأو���ش��ع م��ن الإن��ت��اج الإب��داع��ي لدى 
املجالت  يف  املعرفية  املهارات  ويك�شبهم  ال�شاعدة،  الأجيال 
الإبداعية لتكون هذه املهارات واخلربات اأ�شا�شاً قوياً لختيار 
توجهاتهم البداعية امل�شتقبلية. وقالت نورة الكعبي: “مع 
البحث عن  الأم��ور يف  اأول��ي��اء  يبداأ  ال�شيفية  العطلة  بداية 
عطلة  ق�شاء  لأبنائهم  ت�شمن  التي  وال�شبل  املواقع  اأف�شل 
دور  ي���اأت���ي  وه��ن��ا  ال���وق���ت،  ذات  يف  وم���رح���ة  م��ف��ي��دة  �شيفية 
لالإ�شتفادة  الفر�س  لالأبناء  توفر  التي  ال�شيفية  املخيمات 
من وقتهم خالل فرتة العطلة. وقد عملنا يف ال��وزارة على 
حتقيق  ي�شمن  مبا  الثقايف  ال�شيفي  املخيم  برنامج  اإع��داد 
الدولة،  يف  ثقافية  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  املتطلبات  تلك 
جمموعة  وحتفز  تنمي  التي  واخل���ربات  ال��ت��ج��ارب  لتوفر 
اآف��اق فئات  تو�شيع  وامل��واه��ب، وكذلك  امل��ه��ارات  متنوعة من 
النا�شئة وال�شباب املعرفية والعلمية عرب ور�س عمل تخاطب 
خمتلف التوجهات وامليول من علوم وحرف واأعمال باإ�شراف 
العمل  جم��الت  م��ن  العديد  يف  متخ�ش�شني  وخ���رباء  رواد 

والإبداع.« وجتول ال�شيخ عبد العزيز النعيمي ونورة الكعبي 
على ور�س العمل والتي �شمت ور�شة عمل بعنوان “ “�شناعة 
اأ�شرفت  وال��ت��ي  امل�شتدامة”  امل����واد  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل��ج��وه��رات 

الإماراتية  وامل�شممة  الفنانة  عليها 
تك�شب  حيث  القبي�شي،  ع��زة  الفنانة 
ه���ذه ال��ور���ش��ة امل�����ش��ارك��ني م���ه���ارات يف 
املجوهرات  وت�شكيل  ت�شميم  جم��الت 
واخلطوات واملواد الالزمة ل�شناعتها.
كما ت�شمن اليوم الفتتاحي للمخيم، 
“العي�س  بعنوان  ج���اءت  اأخ���رى  ور����س 
على املريخ” باإ�شراف رايف تي�شكريان، 
يف  امل�شاعد  والأ�شتاذ  الف�شاء  م�شمم 
معهد دبي للت�شميم والإبتكار، وور�شة 
لل�شخ�شيات”  الإب���داع���ي  “التحليل 

 “ وور�شة  �شتوديو”،  اأورب��ان  “ري  من  متخ�ش�شون  قدمها 
فن الكونكريت 1.1” باإ�شراف الفنانة فرح ن�شراوي.

اإبداعية  ور����ش���ة   70 م���ن  اأك����رث  ال�����ش��ي��ف��ي  امل��خ��ي��م  وي�����ش��م 
اجلاري  يوليو   14 من  الفرتة  خ��الل  بامل�شاركني  ويرحب 
خلطط  ترجمة  املخيم  وي��اأت��ي   .2019 اأغ�شط�س   6 اإىل 

ال�شرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
العمل  يف  املجتمع  واإ����ش���راك  املجتمعي  التفاعل  حتفيز  يف 
الوطنية  امل��واه��ب  وتطوير  واكت�شاف  وا�شتهداف  ال��ث��ق��ايف، 
لأولياء  وميكن  وتنميتها.  النا�شئة 
اأبنائهم عرب  بيانات  ت�شجيل  الأم��ور 
زي�����ارة امل���وق���ع الإل����ك����رتوين ل�����وزارة 
www.  الثقافة وتنمية املعرفة وؤ

  mckd.gov.ae
ال�شيفي  امل��خ��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ق���ام 
التابعة  الثقافية  امل��راك��ز  يف  الثقايف 
ل������ل������وزارة يف ك�����ل م������ن: ال���ظ���ف���رة، 
والفجرة،  القيوين،  واأم  وعجمان، 
الفجرة،  ودب������ا  اخل���ي���م���ة،  وراأ���������س 
وم�شايف. ومت ت�شميم برنامج املخيم 
مبا ي�شمن اأ�شلوبها التفاعلي املبتكر الذي يركز على اإتاحة 
العمل  ور���س  اأبنائهم يف  لإ���ش��راك  الأم���ور  لأول��ي��اء  الفر�شة 
التي تنا�شب ميولهم و�شغفهم يف جمالت الفنون، والعلوم، 
والت�شميم، والعمارة، والبتكار، واكت�شاف الف�شاء واملهارات 

امل�شتقبلية.

•• دبي -وام:

وقعت موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف اتفاقية تعاون مع 
امل�شت�شفى الأمريكي تهدف اإىل التن�شيق لنقل احلالت 
الرعاية  وت��وف��ر  امل�شت�شفى  اإىل  والإ���ش��اب��ات  املر�شية 
وال�شتجابة ال�شريعة ورفع الطاقة اخلدمية للموؤ�ش�شة 

وتعزيز قدرتها لتقدمي العناية باملر�شى.
الدراي  خليفة  ���ش��ع��ادة  وقعها  ال��ت��ي   - الت��ف��اق��ي��ة  ت��اأت��ي 
الإ�شعاف  دب����ي خل���دم���ات  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
للم�شت�شفى  التنفيذي  املدير  �شريف  ب�شارة  والدكتور 

اإطار حر�س املوؤ�ش�شة على �شمان  الأمريكي بدبي - يف 
ا�شتعدادها وجاهزيتها الكاملة ل�شتقبال احلدث العاملي 
اإك�شبو دبي 2020 وتفعيل التعاون والتن�شيق امل�شتمر 
منظومة  من  كجزء  اخلا�س  القطاع  من  �شركائها  مع 

الرعاية الطبية املتكاملة.
واأكد خليفة الدراي حر�س املوؤ�ش�شة على تعزيز التعاون 
اأو  م��ن اجل��ه��ات احلكومية  ���ش��واء  ال�����ش��رك��اء  م��ع جميع 
امل�شت�شفيات اخلا�شة حيث اإن م�شلحة املري�س هي اأهم 
اإىل  املوؤ�ش�شة  �شعي  ..م��وؤك��دا  الإ�شعايف  العمل  يحكم  ما 
اإنقاذ الأرواح وحتقيق ر�شا املتعاملني واإ�شعاد اجلمهور.

تن�سيق بني »اإ�سع�ف دبي« وامل�ست�سفى الأمريكي لنقل احل�لت املر�سية

عبدالعزيز النعيمي ونورة الكعبي يطلق�ن فع�لي�ت املخيم ال�سيفي الثق�يف

•• الفجرية -وام:

بلغت ن�شبة الإجناز يف م�شروع �شاطئ الفجرة 65 % والذي ي�شم فندقا ووحدات �شكنية مب�شاحة 35 
األف مرت مربع ويتوقع اإجنازه وت�شليمه يف مار�س عام 2020 بح�شب املهند�شة مرمي هارون رئي�س ق�شم 
املباين يف بلدية الفجرة. ياأتي امل�شروع �شمن اخلطة التنموية يف الإمارة والتي تدعم حركة ال�شياحة 
من خالل امل�شاهمة يف رفع الطاقة ال�شتيعابية للغرف الفندقية ل�شتقبال ال�شياح. وي�شم امل�شروع فندقا 
80 وحدة �شكنية بجانب  اإىل  100 موقف لل�شيارات بالإ�شافة  176 غرفة فندقية واأكرث من  بواقع 
 175 �شكنية مب�شاحة  225 مرتا مربعا و45 وحدة  �شكنية مب�شاحة  11 وحدة  الفندق موزعة على 
مرتا مربعا و24 وحدة �شكنية مب�شاحة 125 مرتا مربعا. وقال �شعادة حممد �شيف الأفخم مدير عام 
بلدية الفجرة اإن امل�شروع ي�شاهم يف النمو القت�شادي لالمارة من خالل تعزيز دور القطاع ال�شياحي 
..م�شرا اإىل اأن البلدية ت�شخر كافة الإجراءات والت�شهيالت لجناز امل�شروع ب�شكل متميز بالتعاون مع 

ال�شركات املنفذة.

 •• دبي-وام:

تقدم دبي منوذجاً متميزاً للمدن ال�شديقة لأ�شحاب الهمم اإذ مل يكن زخم 
الذي  والنجاح  عقود  منذ  به  ا�شمها  اقرتن  الذي  القوي  القت�شادي  النمو 
احتياجاتهم،  ان�شرافها عن  يف  �شبباً  والأعمال،  للمال  حققته كمركز عاملي 
ورعايتهم والهتمام مبتطلباتهم، بل كان حمفزاً لها على ت�شمينهم يف قلب 
م�شرتها التنموية، وتو�شيع دائرة م�شاركتهم يف كافة املجالت القت�شادية 
ل  ورمب��ا  ع��دة.  وبرامج  وم��ب��ادرات  مب�شاريع  الريا�شية،  وكذلك  والثقافية 
تقدمه هذه  اأن  الر�شيدة مبا ميكن  القيادة  اإمي��ان  م��دى  دلل��ة على  توجد 

من  اأب��ل��غ  اإ�شهامات،  م��ن  ووطنهم  ملجتمعهم  الفئة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال��ذي  ال�شم 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، على اأفرادها، 
وي�شفهم فيه باأنهم “اأ�شحاب الهمم” لي�شود ذلك 
امل�شمى بكل ما له من دللت ويحل حمل م�شطلح 
“ذوي الإعاقة”، يف حني رافق هذا الإعالن اإطالق 
وتاأ�شي�س  الهمم”،  لأ�شحاب  الوطنية  “ال�شيا�شة 
م�شتوى  على  ب�شوؤونهم  معنى  ا�شت�شاري  جمل�س 
دولة الإم��ارات ب�شورة عامة. ويف اإطار هذه الروؤية 
اإىل  دبي  الهمم” �شعت  “اأ�شحاب  لتمكني  املتطورة 
تقدمي خدمات نوعية تلبي متطلباتهم من الرعاية 
تعليمي  ن��ظ��ام  وت��وف��ر  ال��ت��اأه��ي��ل،  واإع����ادة  ال�شحية 
املجتمع،  كاملة يف  ب�شورة  وتربوي ي�شمن دجمهم 
التعليم  م��ن  ال��ف��ر���س  ذات  ع��ل��ى  ح�شولهم  وي��ك��ف��ل 

على  للح�شول  ويوؤهلهم  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  باأقرانهم  اأ�شوة 
فر�س التوظيف املالئمة لإمكاناتهم، اإ�شافة اإىل توفر املرافق واخلدمات 
التي تعينهم على النخراط يف و�شطهم الجتماعي ب�شهولة تامة.  العامة 
وتويل دبي عناية فائقة بهذه الفئة اإمياناً بدورهم الفّعال كجزء من راأ�س 
املال الب�شري لالإمارة، والذي ُي�شكل اإدارته وتطويره بالأ�شلوب ال�شليم اأحد 
ال�شاملة وامل�شتدامة لدولة الإم��ارات، لذا وّفرت دبي  التنمية  دعائم عملية 
الهمم”، وتقدمي  “اأ�شحاب  الذي ي�شمن حماية حقوق  الت�شريعي  الغطاء 
اأعلى معاير اجلودة العاملية، مبا ي�شهم يف  اأوجه الدعم والرعاية وفق  كل 
تعزيز الوعي العام والعمل على دجمهم يف املجتمع عرب التعريف بحقوقهم 
واخلدمات التي توفرها لهم كافة املوؤ�ش�شات احلكومية يف الإم��ارة. .. روؤية 
لتكون  الهمم  لأ�شحاب  ا�شرتاتيجيتها  دب��ي  اأطلقت  وق��د   .. وا�شرتاتيجية 
وتختتم   2016 العام  يف  التنفيذية  براجمها  ب��داأت  خم�شية  خطة  مبثابة 
بنهاية 2020، وهي تقوم على خم�شة حماور تغطي جميع جوانب احلياة 
لأ�شحاب  و�شديق  دام��ج  جمتمع  بخلق  الإم���ارة  روؤي���ة  حتقيق  اإىل  و���ش��وًل 
الهمم ب�شكل �شامل يف اجلوانب التعليمية، وال�شحية، والرعاية الجتماعية، 
كل  بقيادة  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  وت��ق��وم  امل��وؤه��ل��ة،  والبيئة  والتوظيف 
حمور من حماور ال�شرتاتيجية، وت�شكيل فرق العمل من خمتلف اجلهات 
الزمنية  الأط��ر  وفق  لال�شرتاتيجية  الفّعال  التنفيذ  ب�شمان  العالقة،  ذات 
العام ملجمل  ُت�شكل الإط��ار  التي   2021 املحددة وميا يت�شق مع خطة دبي 

اجلهود التنموية يف الإمارة.
التي  الإ�شهامات  وم�شاعفة  الهمم  لأ�شحاب  امل�شتمرة  م�شاعيها  اإط��ار  ويف 
لي�س  احتياجاتهم  كافة  وتلبية  املجتمع  يف  اندماجهم  تي�شر  �شاأنها  م��ن 
فقط على امل�شتوى املحلي ولكن على ال�شعيد العاملي، ت�شت�شيف دبي يومي 
لت�شهيل �شياحة اأ�شحاب الهمم”  العاملية  “القمة   2019 نوفمرب   6 و   5
الهمم”  اأ�شحاب  م��ن  لل�شياح  �شديقة  امل��دن  جميع  “لنجعل  ع��ن��وان  حت��ت 
اإىل  دورات��ه��ا  اأوىل  �شمن  القمة  وت��ه��دف  وا�شعة.  ودول��ي��ة  حملية  مب�شاركة 
خالل  اإن�����ش��ان  مليار  نحو  يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  على  ال�����ش��وء  ت�شليط 

تنقلهم كمقيمني اأو �شياح يف مدن العامل املختلفة، والتوعية ب�شرورة تعزيز 
التي تلبي احتياجاتهم  التحتية واخلدماتية  الت�شريعات والقوانني والبنى 
وتطلعاتهم وحقهم يف اكت�شاف العامل ب�شهولة وي�شر، وذلك يف تاأكيد جديد 
على توجهات دبي ودولة الإمارات الرامية اإىل تبوء املكانة الأف�شل عاملياً يف 
تقدمي اخلدمات والت�شهيالت التي متّكن اأ�شحاب الهمم وتتيح لهم الفر�س 
الوقت  يف  ذلك  الكامنة،  طاقاتهم  واكت�شاف  وجمتمعاتهم  اأنف�شهم  خلدمة 
الذي ُتظهر فيه الإح�شاءات اأن نحو 50 مليون �شخ�س اأ�شحاب الهمم يف 
توفر  التي  ال�شياحية  والوجهات  املدن  زيارة  اإىل  يتطلعون  الأو�شط  ال�شرق 

لهم خدمات مالئمة تلبي احتياجاتهم.

.. »جمتمعي.. مكان للجميع« ..
اأطلق �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ش��د 
مبادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
للجميع” التي  مكان   ... “جمتمعي 
الرامية  الإ���ش��ه��ام��ات  اأب����رز  ت��ع��د م��ن 
لتمكني اأ�شحاب الهمم يف دبي، كونها 
بالكامل  الإم����ارة  اإىل حت��وي��ل  ت��ه��دف 
بحلول  ل��ه��م  ���ش��دي��ق��ة  م��دي��ن��ة  اإىل 
م�شاريع  خ���الل  م���ن   2020 ال���ع���ام 
ومبادرات تعني على دجمهم وتذليل 
ق���د تعرت�س  ال���ت���ي  ال��ع��ق��ب��ات  ك���اف���ة 
مع  اإيجابية  ب�شورة  تفاعلهم  طريق 
والجتماعي.  الأ�����ش����ري  حم��ي��ط��ه��م 

يف  الهمم  اأ�شحاب  ودم��ج  لتمكني  �شاملة  �شيا�شة  بتبنيها  امل��ب��ادرة  وات�شمت 
وعملت  والتوظيف،  العمل  فر�س  توفر  عرب  واملهنية  القت�شادية  احلياة 
منذ اإطالقها على و�شع ال�شيا�شات الالزمة لدعم قدراتهم وتوفر خدمات 
التاأهيل بكلفة منا�شبة، عالوة على و�شع مناهج  الرعاية ال�شحية، واإع��ادة 
تقدمي  امل��ب��ادرة  وراع��ت   .. ال�شامل  التعليم  برامج  يف  لدجمهم  متخ�ش�شة 
التعليمية،  املن�شاآت  واإىل  م��ن  انتقالهم  لت�شهيل  متخ�ش�شة  نقل  خ��دم��ات 

الن�شاطات  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
ذكية  خ��دم��ات   .. والرتفيهية.  والثقافية  التعليمية 
ومتطورة .. وقد و�شعت “بلدية دبي” �شمن اأولوياتها 
لأ�شحاب  خ�شي�شاً  م�شممة  متعددة  خدمات  تقدمي 
حتديث  يف  واحتياجاتهم  متطلباتهم  وراع��ت  الهمم، 
ت��ل��ك اخل���دم���ات ���ش��م��ن مرافقها  وت��ط��وي��ر وت�����ش��ه��ي��ل 
لأف�شل  وف��ق��اً  وذل���ك  وم�����ش��اري��ع��ه��ا،  خدمتها  وم��راك��ز 
لهم  وف��رت  حيث  الدولية،  والتجارب  العاملية  املعاير 
العامة  احل���دائ���ق  “برايل” يف  ب��ل��غ��ة  اإر����ش���ادي���ا  دل��ي��ال 
ومراكز اخلدمة، واأعفتهم من ر�شوم دخولها، ووفرت 
اللياقة  واأج��ه��زة  الأل��ع��اب  العديد من  منهم  لالأطفال 
املتخ�ش�شة اإ�شافة اإىل خدمة توفر الكرا�شي املتحركة 
�شت البلدية  ملرتادي احلدائق العامة باملجان. كما خ�شّ
اإليها  نوافذ خدمات م�شممة باأ�شلوب ي�شهل الو�شول 
م���ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م لإجن�����از م��ع��ام��الت��ه��م، ومم���رات 

بلغة  معهم  للتوا�شل  موؤهلني  موظفني  ووف��رت  دب��ي،  �شواطئ  على  خا�شة 
الإ�شارة يف احلدائق العامة ومراكز اخلدمة، اإ�شافة على مواقف �شيارات يف 
جميع مرافق البلدية، وكرا�شي متحركة ل�شمان راحتهم، وم�شاعد مهياأة 
اأطلقت البلدية العديد من اخلدمات للت�شهيل  تتنا�شب واحتياجاتهم، كما 
على اأ�شحاب الهمم واإجناز معامالتهم عرب زيارتهم يف منازلهم ب�شكل كامل 

دون احل�شور ملباين البلدية.

.. طريق دبي ..
وكجزء من برنامج “نهج دبي” اأو » Dubai Way »، اأطلقت كلية دبي 
دبي،  يف  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  لدائرة  التابعة   /DCT/ لل�شياحة 
وحدة تدريب على اخلدمة ال�شاملة للعاملني يف جمال ال�شياحة على تقدمي 

اأف�شل م�شتوى من خدمة للعمالء من اأ�شحاب الهمم.
ومت ت�شميم الربنامج لتو�شيع نطاق املعرفة وتعزيز مهارات موظفي قطاع 
و�شركات  الفنادق،  وت�شمل  واخلا�شة،  احلكومة  املوؤ�ش�شات  �شمن  ال�شياحة 
الرتفيهية،  وامل��دن  النقل،  واأنظمة  الت�شوق،  ومراكز  وامل��ط��ارات،  الطران، 
ومهارات  معلومات  اكت�شاب  على  مل�شاعدتهم  ال�شياحي،  اجل��ذب  ومناطق 

م���وح���دة ل����ل����زوار ال��ب��اح��ث��ني عن 
ع���ن مدينة  اإ���ش��اف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
الرقمي  التدريب  اإط��ار  ويف  دب��ي. 
دبي”  “نهج  ب��رن��ام��ج  ي�����ش��ت��خ��دم 
مقاطع م�شّورة تت�شمن جمموعة 
حمددة من املعلومات حول الوعي 
املهني  ال�����ش��ل��وك  واآداب  ال��ث��ق��ايف 
العمالء  وخ���دم���ة  والج��ت��م��اع��ي، 
وال���ق���ي���م ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب���ه���ا دبي 
ودول��ة الإم���ارات، وتركز العنا�شر 
ال���رئ���ي�������ش���ي���ة ل�����وح�����دة اخل����دم����ة 
ال�شاملة على تقدمي اأعلى معاير 
من  لالأ�شخا�س  العمالء  خ��دم��ة 
هذه الفئة، مبا يعك�س حر�س دبي 

على اأن تكون مدينة للجميع.
.. برامج �صحية متقدمة ..

اأطلقت  ال��ه��م��م،  لأ���ش��ح��اب  ال�����ش��ام��ل��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ر  اإط����ار  ويف 
الربامج ال�شحية املتقدمة التي تلبي  من  العديد  دبي  ال�شحة” يف  “هيئة 
كالوليات  متقدمة  دول  يف  املطبقة  ال��ربام��ج  بتلك  اأ���ش��وة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 
امل��ت��ح��دة، وب��ري��ط��ان��ي��ا، وك��ن��دا، وال��ي��اب��ان، واأ���ش��رتال��ي��ا، وم���ن بينها برنامج 
بتقدمي خدمات الك�شف  ُيعنى  الذي  النمائي”،  التاأخر  عن  املبكر  “الك�شف 
واجل�شدية  النمائية  الإع���اق���ات  على  وال��ت��ع��ّرف  املبكر 
منذ  الأط���ف���ال  جميع  وي�شمل  النف�شية  او  وال��ذه��ن��ي��ة 
الولدة وحتى �شن ال�شاد�شة وي�شمن خ�شوعهم للك�شف 
واملوؤ�ش�شات  ال�شحي  القطاع  املبكر يف  التدّخل  من اجل 
التعليمية يف امارة دبي با�شتخدام اأحدث التقنيات. كما 
مت اإطالق برنامج “الت�شخي�س والتدّخل املبكر”، الذي 
ويكون ذلك  املعاقني،  الأطفال  �شلوك  تغير  ي�شاعد يف 
وحت�ّشن  الطفل  ا�شتقاللية  م�شتوى  زي��ادة  يف  متمثاًل 
�شلوكية  اأمن��اط��ا  واكت�شابه  ب��ذات��ه،  العناية  على  قدرته 
جديدة مل يكن قادراً على تاأديتها، وتطور معدلت منوه 
اأو  احلركية  اأو  اللغوية  اأو  املعرفية  الناحية  من  �شواء 
الجتماعية –النفعالية. ومن بني الربامج املخ�ش�شة 
التاأهيل  برنامج  كذلك  دب��ي  اأطلقت  الهمم،  لأ�شحاب 
جمموعة  ليقدم  النف�شية،  وال�شحة  التاأهيل  واإع����ادة 
اأو  م��ن ال��ت��داب��ر التي ت�شاعد الأف����راد ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون، 
الأمثل  الأداء  على  واحلفاظ  لتحقيق  الإع��اق��ة،  من  يعانوا  اأن  املحتمل  من 
والعالج  الطبية  ال��رع��اي��ة  ال��ت��داب��ر  تلك  وت�شمل  بيئتهم،  م��ع  التفاعل  يف 

والتقنيات امل�شاعدة، واإتاحتها يف اأقرب مكان ممكن اإىل �شكنهم.

.. الطرق واملوا�صالت ..
كما اأطلقت دبي باقة من اخلدمات املتكاملة يف كل املرافق اخلدمية التابعة 

اإر�شادية  لهيئة الطرق واملوا�شالت، حيث توفر موؤ�ش�شة القطارات م�شارات 
لهم يف كل حمطات القطارات، كما �شممت جميع نوافذ بيع التذاكر ب�شكل 
ي�شهل على م�شتخدمي الكرا�شي املتحركة الو�شول اإليها، ف�شاًل عن تخ�شي�س 
اأماكن حمددة لهم يف جميع القطارات، كما زودت املحطات بدوائر تلفزيونية 
مغلقة لأ�شحاب الهمم من ذوي الإعاقة ال�شمعية، وتوفر منحدرات غر 
الرئي�شة، وجتهيز  املداخل  قابلة لالنزلق وخدمة مواقف خا�شة لهم من 
ا�شتخدامها،  لتمكينهم من  بهواتف عمومية، مب�شتوى منخف�س  املحطات 
تزويد  ومت  امل��ت��ح��رك��ة.  ال��ك��را���ش��ي  دخ���ول  عملية  لت�شهيل  وا���ش��ع��ة  وب���واب���ات 
حافالت دبي بكل و�شائل الراحة، لتكون �شهلة ال�شتخدام من قبل اأ�شحاب 
وتوفر  الأر���ش��ي��ات،  م�شتوى  خف�س  حيث  من  الهمم، 
مت  كما  الراكب،  مقعد  مب�شتوى  اخلدمة  لطلب  اأزرار 
لتمكينهم  ال��ب��ح��ري،  النقل  حم��ط��ات  وتنفيذ  ت�شميم 
موؤ�ش�شة  تخ�ش�س  كما  امل��ائ��ي،  ال��ب��ا���س  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن 
املوا�شالت العامة طاقما مدربا مل�شاعدة اأ�شحاب الهمم 
كل  على  لهم  امل�شاعدة  وت��ق��دمي  ال��ق��وارب  �شعود  على 
مر�شى. اأما موؤ�ش�شة املرور والطرق فراعت يف ت�شميم 
ارتفاع اأر�شفة الطرق تلبيتها ملتطلبات تلك الفئة، من 
اأو  حيث تقليل الرتفاع عند الق��رتاب من التقاطعات 
نقاط العبور، وتوفر م�شاعد كهربائية جل�شور امل�شاة 
والتاأكد من وجود مواقف جمانية وممرات  اجلديدة، 
يف  خم�ش�شة  ل��وح��ات  وت��رك��ي��ب  الأدراج،  ق���رب  م��ائ��ل��ة 

املواقف واملناطق.

.. بطاقة “�صند” الذكية ..
واأطلقت هيئة تنمية املجتمع يف دبي بطاقة “�شند” الذكية للتعريف باأ�شحاب 
الهمم التي متّكنهم من احل�شول على مزايا وت�شهيالت تلبي احتياجاتهم 
كما  واخلا�شة،  احلكومية  و�شبه  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون 
اأطلقت تطبيقا ذكيا للتوا�شل معهم واأ�شرهم، ويت�شمن خدمتني اأ�شا�شيتني، 
املتعلقة  ال�شتف�شارات  الرد على  وهما توفر معلومات متكاملة من خالل 
ال�شت�شارات  وت��ق��دمي  ال�شريحة  ب��ه��ذه  اخل��ا���ش��ة  والت�شريعات  ب��ال��ق��وان��ني 
اإتاحة  وثانياً  خمت�شني،  قبل  من  لالأ�شر  املتخ�ش�شة  الأول��ي��ة  والإر���ش��ادات 
التوا�شل بني الأفراد والأ�شخا�س من ذوي الإعاقة ال�شمعية لتوفر ترجمة 
ذوي  مع  للتعامل  الذكية  الهواتف  على  حتميله  وميكن  فورية،  اإ�شارة  لغة 

الإعاقات ال�شمعية.

.. نادي دبي لأ�صحاب الهمم ..
ويعود اهتمام دبي باأ�شحاب الهمم اإىل �شنوات م�شت مع اإدراكها اأهمية وجود 
موؤ�ش�شات متخ�ش�شة لأ�شحاب الهمم لتتوىل �شقل مهارات املتميزين منهم 
“نادي دبي للمعاقني”   1993 العام  اأ�ش�شت يف  املجالت، حيث  يف خمتلف 
الهمم” بهدف  لأ���ش��ح��اب  دب���ي  “نادي  اإىل  ب��ع��د  فيما  اإ���ش��م��ه  حت���ول  ال���ذي 
الريا�شية  املجالت  يف  املجتمع،  يف  بدورهم  للقيام  ونف�شياً  بدنياً  تهيئتهم 
والثقافية والجتماعية، بينما يوفر النادي باقة متنوعة من الريا�شات التي 
املحلية  الريا�شية  املحافل  يف  املناف�شة  من  وميكنهم  قدراتهم،  مع  تتنا�شب 
والدولية، ف�شال عن الأن�شطة الثقافية التي ينظمها النادي لأع�شائه، مع 
الهتمام بالأن�شطة الجتماعية لتعزيز الوعي الوطني وغر�س روح النتماء 
والعطاء للوطن. وُينظم النادي �شنوياً فعاليات الن�شاط ال�شيفي لأ�شحاب 
اأك��رث من  اأح��دث ن�شخها يف يوليو اجل��اري مب�شاركة  الهمم والتي انطلقت 
حيث  اأغ�شط�س  �شهر  مطلع  حتى  اأ�شابيع  اأربعة  مدار  على  �شخ�س   200
مت تخ�شي�س 26 برناجماً لتنمية القدرات واملواهب العلمية والعملية لهذه 

الفئة املهمة من املجتمع.

الفجرية �س�طئ  م�سروع  اإجن�ز  % ن�سبة   65
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 ������� ���� ��� .��� �� ������� �� �������� �������� ������� � ����� �������� �������� ��������� ����� ���
 �������� �������� ������� ��� ��� �������� ��������� ����� ��� ����� ��������� ����� ���� ������ ����� ������

:������ ����� ���  
 

 
 �������  
  

�������� �������� ����  � - �  
���� ������ �������� ������ ������ ������  � - �  

 
.���� ���� ���� �� ������ �������� ��� �������� ��������� �������� ��������� �������� ����� ������ ���  

 
 ������� ��������� ����� �� ���� �� ��� �������� ������ ���� ���������� ������ ��� ������ ����� ��� ��������� ��

.���� ����� ��������� ��� ������� �������� ������ ����� ������� ������ ���� ���� ��������  
  

 ����� ��� �������� ����� �������� ����� ��� ������� �������� ����� ������� �� �������� ������ ����� ���� �������
.������ ��� ������ ����� ���� �� �������� ������� ������ ��� ��� .�������� ��  

 
�-�  �������� ������ ����� ������ ����  
 

 ��� ���� ��������� ������� ��� ������� ����� ������ ������ � ���� �������� �������� ������ ����� ������ �����
 ����� ������ ��� �������� ��������� ����� ��� .������� ������� ������� ����� ����� ����� ������ ������� ������

.������ ����� ���� �� ������ ������� ���� ������� ������ ���� ��� �� �������� ����  
 

������ ������� ������� ���� ������ �� �������� �� �������� ������� ���� ��� ���������� �������� ������ ������ ��� �
) ��� ������� ������� � ���� ���������� ���� (���� .��������� ���������� �������� ��� ��  

 
 ���� ������ ��� �� �������� �������� ������ ����� ������� ���������� ������� �������� ����� ��� � ���� ���

������� �������  ���� ����� ��� ������ ����� �� ���� ������� ������� ������� ����� ����� ������ � ���� �������
.������ ������  

 
�������� ��� �� ������� ������� ����� ����� ������ ������� ������� �� � ������ ������� ���� ��� ��� � ��

.������ ������ ���� �����  
 
�-�  ������  
 

 ������� �� ����� ������ ������ ����� ���� ���� �� ������ ������ ������ ��� ����� ����� �������� ������
.����� ����� ������� ���� ����� ������� ����� �������� ������ �������� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ��  

 ��������� ������� ��� ������� �����-  ����������� ������� �������  
 �� �������� ����� ������� �������� ��� ���������  ���������� (����)  

 

   )��(  

  
�  (����) ������ ��������� �������� ����  
 
�-��   ������� ������ �����  
 

 (�)  ����� ����� �������� ������  
 

 ���� �������� �("�������� ������") ������� ������� ������� ����� ������ ������� �������� �� ������� ������ ����
 �� .("�������� ������") ����� ������ ���� ���� �������� ��������� ��������� ������� ������ ������� �������� ������

.������ ����� ����� �������� ������ ���  
 

(�)  ������� ��������  
 

 ����� ��� ��� .�������� ������ ������ ����� ���� �������� ������ ��� ������� ������� ������� �������� ����� ���
 ������� ���������� ��������� ������ ���� ������ ������� ����� ������ �������� ������ ��� ������� ������� �������

.������ ����� ���� �� ������� ������� �� ������� ������� ��� .������  
  
�-��  ������� ������� �������  
 

 ���� ����� �������� ������� �������� ������� ������ ���� �� ������ ����� ���� �� ������� ������� ������� �����
 ������ ����� ������ ������� �� ���� ������� ������� ������ ����� �� ������ ������� ���� ����� �� .������ �������

��� ������� ������ �� �������  ������� ���� ����� ���� ���� ������ �� ������ ������� ���� �� .������� ������ ���
 ����� ���� ���� ��� �������� ��� �� ������� ������ ������� ����� ��� ������� ���������� ������� ��������� ��

 �������� ������ ���� ��������� ��������� ����  �� ������������ .������  
 
�-��  ��� �������� ������  
 

 ������ � ����� ������  ������� ��� .������ ����� ��� �������� ���� ��� �������� ���������� �� ������� ����
���� ������ ������� ������ �������� ���� ��� .����� ���� ��� ��� �������� ��������� ��������� ����� ��� ��

 ������ ���� .����� ������ ������� ���� ��� ������ �������� ���� (��� ��� ������ ������ �� ��) ������� ���� �����
 ��� ������� �������� ������� ����� �� ������� ����� �������� ������ �������� ��������� ������� ��������

������ �����  
 
�-��  �������  
 

(�)  ������� ����� �����  
 

 ����� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ������ �� ������ ������� �������� ������� ���� ��� ������ 
.����� �� �� ������� �������� � ���� ����� �� �� ����� ��� ������� ������� ������ � ������ ����� ���� ��  

(�)  ������� ����� �����  
 

 ���� ��� ������� ������� ������ ��� ��������� ����� �������� ���� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ���
 ����� ������� ����� ����� ����� ��� .������� �������� �� �������� ������ ���������� ��������� �����������  ���

���� ��� ��������� � ���� ������� ������ ������� ����� ����� ������ ������ ���� ����� ��� ������ �� ���� ����� �� �� �
 ����� ������������ ��� / ��������� ��� .������� ����� ������ ������ ��  

 
 ���� ������� ���� ��� �������� �� ����� �� ������� �� ���� ����� ������� ������� �������� ������� ���

�.��������� ��� �������� ������� ������ ����� ��� ���  
   

 ��������� ������� ��� ������� �����-  ����������� ������� �������  
 �� �������� ����� ������� �������� ��� ���������  ���������� (����)  

 

   )��(  

  
�  (����) ������ ��������� �������� ����  
 
�-��  ������� ������ �����  
 

 ������ ���� ������ �� ���� ��� ������ ������ ���� �� ������ ���� ����� ������� ���������� ��������� ����� ���
 ������� ������.����� ��� �� ������� ������ ���� ��� �� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ����� ��������  

  
�-��  ���� ���� ��� ������� �����  
 

 ������� �������� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ��� �� ������� ������ �������� ����� ����� ���
��� ������� �������� ��� �������� ������ ������� ���� ��� ������� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� �����

 ���� ��� ������� ������ .��������������� ����� ������� �������� ����� ������ ��� ������� ����� ����� . �
 ������ ������� ����� ���� ���� ���� ������ ��� ����� ������.��� ��� �  

  
�-��  ������� ������ ����  
 

 �� .���� ����� �� ����� �� ������� ������ ����� ������ ���� �������� ������� ������� ���������� ��������� ���� �������
 �� �� ������� ��� ������ ������� �� �� ������� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �� ������� ��������� ��� ������ ���

.������ ������ ����� �� ���������  
 

:��� ���� ��������� ������ �� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ������� ������ ������� ������ ���� �����  
 

  �� ���������� ��� �� ��������� ���� ������� ����� ��  
 � ����� �� �������� ����� ���� ��.��������� �� ��������� ���� ������ ����  

 
 �� ��������� ���� ������� ������ ���� ��� .������ ������ �� ���� �� ��� ������ ����� ����� �� ������� ����� ��

����� �� ��������� ��� ����� ��� ����� �� ��������� �������� ��� ���� ��������� �������� ��������� � ����
.��������� ������� ���� ��� ������� ����� �� ��������� �� ������ ���  

 
 ����� �� ������� ���� ������� ���� ���� (������� ������ ��� ������) ������� ��� ������ ������� ������ ���� ��

����� ����� ����� ��������� ��� �������� �������� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� ���� ���� �� �� �� �� ����
.�� ������� ����� ����� ��������� ��� ������ ��� ����  

 
 ������� ������ �������� ������ ����� �� ������� �������� ����� ���� ������ ��� �������� ������� ������ ������ ������

 �������� ������ ��� �������� �������.�������� ��� ������� ������� ��  
 

 ���� ����� .����� ��� �������� ����� ��� ����� ������ ������ �� ��������� ������� ������ ������� ����� ��
������ �������� ������� ������ ����� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ������ ��� �� ��� ����� ������� ������ 

������� �������� �� ������� ������� ������ ���� ������� ������ �� .�������� ������� ����� �� ��������  ����� �� ���������
 ������ ��� ����� ������� ������ �� �������� ������� �������� ����� �� ��������� ����� ����� ���� ��� ������

 ��� �� ���� ��������� ����� ����� ����� ��� ������� ���� ����� �� ���������� ������� .����� �� ���������
.�������� �������� ���� �������� ������ �����  

 
.����� ���� �� ������ ������� ��� ���� ������� ��� ������ ������� ������ ���� ���  

 
������� ������� ����� ������� ������ ��  ������� ����� ������ ������� �� ������� ��� ������� �� ������ ������� ��

.�������� ������� ����� �� ������� ����� ����� �������� ���� ��������  
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 ��������� ������� ��� ������� �����-  ����������� ������� �������  
 �� �������� ����� ������� �������� ��� ���������  ���������� (����)  

 

   )��(  

  
�  (����) ������ ��������� �������� ����  
  
�-��  ������� ������ ����  
  

������� ������ ������ �������  
 ���� ��� ������� �������� ������ ���������  ������ ������ ���� ��� �� ���� ��� ������� ������ ������ �������

 �� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ���� �������� ������� �������� �� .�������� ����� ��� �� ����� �������
�� ��� ������� ���� ����� ������� ����� ���� �� ��� ��� .������ ������ ������ �������� �������� �����

:������� ������ ������ ������ ������� �������� �� �������  
 
-   ���� �������-  ���� .�������� ��������� �� ��������� ������ ������ �� (������� ���) ������� ������

 ������� ������ ������� ���.����� ����� �� ������� ����� ������  
 
-   ������ �������-  ����� ����� ���� ���� ������� ��� ������� �������� ������ ���� ����� ��������

 ������� ����������������� ��� �� ��������� ���� ���) ������ ��� �� (������ ���) ������ ���� ����� �
�� �� �������� �������� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ������ ������� �������� ������ ����� .(����

.������� ����� ������� ����� �� ����� ���� ������ ����� ���  
 
-   ������ �������-  ������ �������� ��������� ��� �� ��������� ���� ����� ��� ������� ��� ����� � ����

������ ���� ���� ����� ������ ����� ��������� ������� ��� ���� .(�������� ������� ��� ��������) ��
 ��� ������� ���� ���� ����� ������ ������� ������ ������� ����� .�������� ����� ��� ���� ������

�� �������� �������� �������� ����� ����� �� ����� ���� .������ ��� ��� ����� �������� ������ ����� �
.� �����  

  
 �� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ������ ���� ��� ������� �������� �� ������� ���������� ��������� �����

����� ������� ������� �� ����� ���� ��� ��������) ������� ����� ������ ������� �� ������� ��� ��� � �����
.������� �������� ����� ���� �� ����� �� (��� �������  

  
�-��  ������  
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عربي ودويل
امله�جرون قلقون من حملة لتوقيفهم يف الولي�ت املتحدة 

•• نيويورك-اأ ف ب:

ينتظر اآلف املهاجرين ال�شريني بقلق يف الوليات املتحدة حملة مداهمات 
اإج��راءات لإبعادهم يوؤكد الرئي�س  اأعلن دونالد ترامب قبل  التي  ال�شرطة 
يف  التظاهرات  ع�شرات  ت��وؤث��ر  بها.ولن  للقيام  “م�شطر”  اأن��ه  الأم��رك��ي 
جميع اأنحاء البالد على هذا القرار ول الدعوات اإىل �شبط النف�س.وينتظر 
ع�شر  �شوارع  الهجرة يف  اإدارة  عنا�شر  الأح��د  وقت مبكر من  ينت�شر يف  اأن 
اأو�شاعهم  األفي �شخ�س  الأق��ل، لتوقيف حواىل  اأمركية كبرة على  مدن 

غر نظامية.
“املاليني”  اأقل بكثر من  �شت�شمل عددا  التوقيفات هذه  اأن حملة  ويبدو 
العملية  عن  اإعالنه  مع  حزيران/يونيو  يف  اعتقالهم  ترامب  توقع  الذين 

التي اأرجئت حينذاك. لكن ذلك مل يبدد قلق الذين قد تطالهم احلملة.
وما يثر قلقا اأكرب هو ما ذكرته و�شائل اإعالم من اأن �شلطات الهجرة تنوي 
بتوقيفهم خالل عملية دهم  تقوم  الذين  ال�شريني  املهاجرين  اإبعاد  اأي�شا 

لكن اأ�شماءهم لي�شت مدرجة على لوائح الأفراد الذين تبحث عنهم.
وقال رئي�س بلدية �شيكاغو الدميوقراطي لوري ليتفوت ل�شبكة “�شي ان 

ان” اإن “هذا الغمو�س وهذا اخلوف مدمران وهذا اأمر ل جدال فيه«.
العديد من املدن  “روؤ�شاء بلديات  اإن  اأكد اجلمعة  الرئي�س الأمركي  لكن 
يطالبون” بهذه احلملة. وقال “معظمهم )روؤ�شاء البلديات(. هل تعرفون 

ملاذا؟ لأنهم ل يريدون جرائم يف مدنهم ويف ولياتهم«.
من جهته، اأو�شح رئي�س بلدية ميامي اجلمهوري فرن�شي�س �شواريز الذي 
اأدرجته مدينته على لئحة املناطق التي ت�شملها حملة الدهم “خالل ال�شنة 

اأدنى  انخف�س معدل جرائم القتل اإىل   ،”2018 “يف  الأوىل من وليتي 
م�شتوى خالل 51 عاما )...( لذلك ل اأرى اأن اختيار ميامي منطقي«.

الهدوء  على  للحفاظ  ال��ب��ل��دي��ات  روؤ���ش��اء  مهمة  ي�شهل  ل  “هذا  واأ���ش��اف 
وال�شلم«.

عن  للدفاع  منظمات  ومعهم  البلدية  املجال�س  يف  العاملني  من  ع��دد  ق��ام 
قانونية  غر  بطريقة  املقيمني  الأ�شخا�س  بتذكر  علنا  الإن�شان  حقوق 

بحقوقهم وبدعوتهم اإىل ممار�شتها.
ال�شبت  ان”  ان  “�شي  ل�شبكة  بوتومز  كي�شا  اأتالنتا  بلدية  رئي�شة  وقالت 
يف  تنقلوا  اأو  الأح��د  بيوتكم  يف  فابقوا  طردكم  يتم  اأن  تخ�شون  كنتم  “اإذا 
واأ�شافت “اإذا قرع اأحد باب بيتكم، فال تفتحوه اأرجوكم، اإل  جمموعات”. 

اإذا كانت هناك مذكرة” ق�شائية.

اأخب�ر ال�س�عة : توافق دويل على 
الت�سدي للتهديد الإيراين

•• اأبوظبي-وام:

اإي��ران �شيا�شة  اأنه بينما توا�شل  ال�شاعة  اأخبار  اأكدت ن�شرة 
اجلهود  نف�شه  ال��وق��ت  يف  تتوا�شل  املنطقة،  يف  الت�شعيد 
املالحة  دويل حلماية  ت�شكيل حتالف  اأج��ل  الأمريكية من 
ال��ب��ح��ري��ة يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وي��ب��دو اأن ه���ذه اجل��ه��ود قد 
تثمر ق��ري��ب��اً ع��ن اإع���الن مثل ه��ذا ال��ت��ح��ال��ف، وخ��ا���ش��ة اأن 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  لي�س  متنامياً  ���ش��ع��وراً  ه��ن��اك 
الذي  اخلطر  مبدى  اأي�شاً،  باأكمله  العامل  يف  ولكن  فقط، 
وال�شلم  والأم����ن  الإق��ل��ي��م��ي  ال���ش��ت��ق��رار  على  اإي����ران  متثله 
التوتر وحالة  يزيد من  اإي��ران �شئياً  الدوليني. فلم ترتك 
فيها.و  اأ�شهمت  اأو  وقامت  اإل  املنطقة،  يف  ال�شتقرار  ع��دم 
للدرا�شات  الإم��ارات  مركز  عن  ال�شادرة   - الن�شرة  اأ�شافت 
التجارة  اأم��ن  �شعيد  على  اإن��ه  ال�شرتاتيجية-  والبحوث 
اإي����ران ال�شطو وال��ق��ر���ش��ن��ة، وم��ا قامت  ال��دول��ي��ة، م��ار���ش��ت 
وناقالت  �شفن  وتفجر  م�شلح  ا�شتهداف  م��ن  م��وؤخ��راً  ب��ه 
ميثل  جتارية،  بحرية  �شفناً  وقر�شنتها  دولية،  وغ��از  نفط 
تهديداً غر م�شبوق لأمن الطاقة العاملية الذي يعد ع�شب 
القت�شاد الدويل وحمركه.و اأ�شافت الن�شرة يف افتتاحيتها 
بعنوان “توافق دويل على الت�شدي للتهديد الإيراين” اإنه 
على �شعيد عالقاتها الإقليمية، تتدخل اإيران ب�شكل �شافر 
عنها  ينتج  مل  �شيا�شات  ومت��ار���س  املنطقة،  دول  ���ش��وؤون  يف 
�شوى تعزيز الطائفية ب�شكل مل تكن تعرفه املنطقة طوال 
جمال  اأّي  يف  اإيجابياً  دوراً  متار�س  مل  اأنها  كما  تاريخها.. 
فلم ن�شمع عنها اأنها قّدمت م�شاعدات ملجتمعات حمتاجة اأو 
منكوبة ول قامت بعمليات اإنقاذ يف حالت كوارث طبيعية؛ 
للق�شاء  اأممية  برامج  اأو تدعم  تنموية  تتنبَّ م�شاريع  ومل 
على الفقر اأو التخل�س من الأمرا�س املنت�شرة اأو م�شاعدة 
اإيران  اإن  وللمفارقة،  بل،  التعليم؛  على  الأطفال  ماليني 
هذه  اإي��ج��اد  يف  م��ت��زاي��د  ب�شكل  ت�شهم  امل��دم��رة  و�شيا�شتها 
امل�شكالت وتفاقمها يف عدد من دول املنطقة؛ حيث راأيناها 
الطائفية واحلزبية، ويف  ال�شراعات  تغذي  لبنان، وهي  يف 
غر  ب��ك��وارث  ت�شببت  التي  امليلي�شيات  تدعم  وه��ي  اليمن 
وحرمان  واأم���را����س  ف��ق��ر  م��ن  ال��ي��م��ن��ي،  لل�شعب  م�شبوقة 
مئات الآلف، بل ماليني الأطفال من التعليم ويف �شوريا 
وهي ت�شهم يف ت�شريد املاليني، وقبل ذلك يف العراق وهي 
والإرهاب  التطرف  ظهور  يف  ت�شّببت  التي  الطائفية  تعزز 
ب�شكل مل ي�شبق له مثيل.وتابعت الن�شرة اإنه من الطبيعي 
خطوات  ويتخذ  ال��دويل  املجتمع  يتما�شك  اأن  وال�شروري 

ت�شكيل حتالف  بينها  الإي����راين وم��ن  ق��وي��ة جت��اه اخل��ط��ر 
دويل لتاأمني املالحة البحرية، �شواء يف اخلليج العربي اأو 
يف البحر الأحمر فمثل هذا التحالف مهم لأنه رد �شروري 
الت�شعيد يف  واإ�شرارها على  العدوانية  اإي��ران  �شيا�شة  على 
الداعية  والدولية  الإقليمية  املنا�شدات  كل  برغم  املنطقة 
اإىل التهدئة.و اأ�شافت اإنه ل يكفي اأن يكون الرتكيز فقط 
ع��ل��ى اأم���ن امل��الح��ة ال��ب��ح��ري��ة وال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ل هناك 
ح��اج��ة اأي�����ش��اً اإىل م��وق��ف دويل ح���ازم، ب��ل ورمب���ا حتالفات 
املو�شوع  على  فعالوة  اأخ���رى؛  ملفات  يف  اإي���ران  �شد  قوية 
ب�شاأنه؛  دويل  اإج��م��اع  هناك  يكون  اأن  يجب  ال��ذي  ال��ن��ووي 
اإذا  اإي��ران  اأن متثله  ال��ذي ميكن  اإىل مدى اخلطر  بالنظر 
ما امتلكت اأ�شلحة نووية، لي�س فقط على املنطقة، بل على 
اأزمات ت�شرب املنطقة وتت�شبب  اأي�شاً  العامل اأجمع؛ هناك 
بحالة غر م�شبوقة من عدم ال�شتقرار فيها، وتقف وراءها 
اإيران؛ ففي اليمن ي�شتمر ال�شراع امل�شلح ب�شبب دعم اإيران 
التي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق����رارات  التزامها  وع���دم  للحوثيني؛ 
يعد  مل  بينما  اإل��ي��ه��ا؛  ال�شالح  ت��وري��د  على  ح��ظ��راً  تفر�س 
اأنها  ذل��ك-  احلوثيون  ول  اأ���ش��اًل  اإي���ران  تنكر  -ول  يخفى 
من يزودهم بال�شالح وال�شواريخ التي توؤجج حدة ال�شراع 
وجتعل نهايته غر ممكنة. ويف �شوريا، تخرق اإيران ب�شكل 
�شافر العقوبات املفرو�شة على نظام الأ�شد؛ ول تزال اأي�شاً 
لبنان،  يف  حقيقي  ت��واف��ق  اأّي  اأم����ام  ال���ك���وؤود  العقبة  مت��ث��ل 
ي�شمن حتقيق ال�شلم الأهلي الذي يتوق اإليه النا�س.. اأما 
يف العراق، فال يخفى اأن اإيران �شكلت ميلي�شيات حُتول دون 
عودة ال�شتقرار اإىل هذا البلد؛ بل وما زالت تاأمتر باأمرها، 

وكاأنها جزء من ت�شكيالتها الع�شكرية.
و تابعت اإن �شلوك اإيران املزعزع لال�شتقرار ل يقت�شر على 
هذه الدول بل تعداها اإىل غالبية دول املنطقة حيث افت�شح 
اأي�شاً  ولكن  فيها،  لدعمها قوى حملية  لي�س فقط  اأمرها 
والنعرات  القالقل  لإث��ارة  وال�شعي  اأمنية،  خاليا  لت�شكيل 

الطائفية.
 ول ميكن اأن يقوم بكل هذه ال�شرور �شوى نظام مارق؛ ل 
ياأَبه بقوانني دولية، ول يحرتم القيم واملعاير الأخالقية 
التي تفر�س على الأقل حداً اأدنى من ح�شن اجلوار، وعدم 

املجاهرة بالعدوان.
و اختتمت ن�شرة اأخبار ال�شاعة افتتاحيتها موؤكدة اننا اأمام 
دولة متار�س ما ي�شتوجب حتالفاً دولياً متعدد املهام �شدها 
ل يقت�شر دوره فقط على حماية املالحة البحرية بل ي�شع 

حداً ل�شيا�شتها العدوانية التي مل ي�شلَم منها اأحد.

•• الفجر - تون�س

وّجه عدد من ال�شخ�شيات الوطنية 
املجتمع  وم����ك����ون����ات  وامل����ن����ظ����م����ات 
والأح��زاب عري�شة وطنية للرئا�شة 
رف�شهم  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ر  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
بالقانون  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ل���ل���ت���ع���دي���الت 
القانون  بتنقيح  اخلا�شة  الأ�شا�شي، 

الأ�شا�شي لالنتخابات وال�شتفتاء. 
تعدُّ  التعديالت  ه��ذه  اأّن  واأك����دوا     
اإف����راغ����ا ل��ل��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة من 
والختيار  ال��ت��ن��اف�����س  م���ع���اين  ك����ل 
الدولية  املعاير  لكل  منافية  وه��ي 
و�شفافة  دمي��ق��راط��ي��ة  لن��ت��خ��اب��ات 
ماليني  لإرادة  و����ش���ال���ب���ة  وح�������رة 

الناخبني.
اأّن     واأق��ّر املم�شون على العري�شة 
هذه التعديالت ت�شتمل على الكثر 
من امل�شطلحات الف�شفا�شة القابلة 
اعتمادها  مي��ك��ن  وال���ت���ي  ل��ل��ت��اأوي��ل 
ال�شيا�شيني  املناف�شني  ا�شتبعاد  يف 
اجلديني، اإ�شافة اإىل اأّن اإقرار ن�شبة 
ي�شتبعد  انتخابية  كعتبة  3باملئة 

الأحزاب ال�شغرى.
    ودعا املم�شون الرئي�س التون�شي 
الباجي قائد ال�شب�شي اىل ا�شتعمال 
للحفاظ  ل���ه  امل��خ��ول��ة  ���ش��الح��ي��ات��ه 
و�شالمة  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  وح����دة  ع��ل��ى 
“وذلك  والنتخابي  ال�شيا�شي  املناخ 
ا�شتفتاء  خ���الل  م��ن  الأم����ر  ل���زم  اإن 
امل�شاألة امل�شرية  ال�شعب حول هذه 
امل�شا�س  ع�����دم  ع���ل���ى  احل����ر�����س  م����ع 
لالنتخابات”  امل��ح��ددة  بالروزنامة 

وفق ن�ّس العري�شة.
�شخ�شية   48 ه����م،  وامل���وق���ع���ون     
ال����ربمل����ان،  يف  ن���ائ���ب���ا   42 وط���ن���ي���ة، 

 23 بلدية،  رئي�س   12 حزبا،   16
ج��م��ع��ي��ة، 2 م��ن��ظ��م��ات وط���ن���ي���ة، 9 
حماميا،   78 حم��ا���ش��ب��ني،  خ����رباء 
64 طبيبا، و35 من الفنانني، اإىل 

جانب 15 ريا�شيا.
   وم��ن ب��ني الأح����زاب امل��وّق��ع��ة على 
ه���ذه ال��ع��ري�����ش��ة ن��ذك��ر، ح���زب اآفاق 
ت��ون�����س، وب��ن��ي وط��ن��ي، وح���زب نبيل 
القروي قلب تون�س، وحركة ال�شعب، 
واحلزب ال�شرتاكي، و حزب الأمل، 
اإىل جانب   وغ��ره��ا م��ن الأح�����زاب، 
روؤ���ش��اء ب��ل��دي��ات امل��ر���ش��ى وق��رط��اج و 

قف�شة.
الوطنّية،  ال�شخ�شيات  بني  وم��ن     
النداء  ع��ام  ام��ني  جند ناجي جّلول 
وي�شغل  ال�����ش��اب��ق،  ال��رتب��ي��ة  ووزي�����ر 
ح���ال���ي���ا م����دي����ر م����رك����ز ال����درا�����ش����ات 
لرئا�شة  ال���ت���اب���ع  الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
املخ�شرم  وال�شيا�شي  اجل��م��ه��وري��ة، 

اأح���م���د جن��ي��ب ال�������ش���اب���ي، وال���وزي���ر 
ورئي�س  الكايف،  عبد  فا�شل  ال�شابق 
الّزار،  املجيد  عبد  الفالحني  احت��اد 
ت��ون�����س ومدير  ن����داء  وال���ق���ي���ادي يف 
ال����دي����وان ال��رئ��ا���ش��ي ال�����ش��اب��ق ر�شا 
ب��احل��اج، وال���وزي���ر ال�����ش��اب��ق حممود 
بن رم�شان وغرهم. ومن النواب، 
طوبال  �شفيان  و  عمران  بن  فا�شل 
العزيز  وع����ب����د  احل����ط����اب  واأن�����������س 
حركة  كتلة  من  وجميعهم  القطي، 

نداء تون�س.
ف���ّن���ان���ون م���ن بينهم  وّق�����ع  ك��م��ا      
الدين،  ن��ور  وم��ن��ى  بو�شناق  لطفي 
ون��ّواب وحمامون  وروؤ�شاء منّظمات 
واأط�����ّب�����اء وري���ا����ش���ي���ون، ع���ل���ى هذه 
جميعهم  اأك������د  ح���ي���ث  ال���ع���ري�������ش���ة، 
قانون  اأو  الن��ت��خ��اب��ي،  ال��ق��ان��ون  اأن 
املقا�س  ع��ل��ى  ل  ‘’ُف�شّ الإق���������ش����اء، 
�شيا�شيني  م���ن���اف�������ش���ني  لإق���������ش����اء 

اأثبتتها كّل  يح�شون ب�شعبّية كبرة 
ا�شتطالعات الراأي.

اأدخلت  ال��ت��ي  التنقيحات  وك��ان��ت     
اأثارت  قد  النتخابي  القانوين  على 
بخ�شو�شه  وت��ب��اي��ن��ت  وا���ش��ع��ا  ج���دل 

الآراء بني الرف�س والقبول.
اأّن     وي��ع��ت��رب امل��ع�����ش��ك��ر ال���راف�������س، 
وفيها  د���ش��ت��وري��ة  غ��ر  التنقيحات  
م�ّس من اأبجاديات الدميقراطية، اإذ 
تقطع الطريق على اأ�شخا�س بعينهم 
لالنتخابات  ال��رت���ّش��ح  م���ن  مل��ن��ع��ه��م 
لعودة  ال��ب��اب  يفتح  مم��ا  الرئا�شية، 

الدكتاتورية، ح�شب تعليلهم.
   ومتنح التنقيحات اجلديدة هيئة 
النتخابات �شالحية رف�س اأو اإلغاء 
ا�شتفادته  اأو  قيامه  تبنّي  من  نتائج 
م���ن اأع����م����ال مت��ن��ع��ا ال��ف�����ش��ول 18 
اأو  و19 و20 من قانون الأح��زاب، 
بالإ�شهار  قيامه  اأو  ا�شتفادته  تبني 

�شبقت  التي  ال�شنة  خالل  ال�شيا�شي 
النتخابات الت�شريعية والرئا�شية. 

النتخابات  ق��ان��ون  ي�شرتط  كما     
اإدلء  التقيحات،  ه��ذه   اإىل  ا�شتنادا 
املرت�شح للت�شريعية ببطاقة عدد 3 
فيما  العدلية،  ال�شوابق  من  خالية 
للرئا�شية،  املرت�شح  القانون  يجرب 
على  ال���ب���ط���اق���ة،  ه�����ذه  ج���ان���ب  اإىل 
تقدمي ما يفيد الت�شريح باملكا�شب 
يفيد  وم����ا  الآج��������ال،  وامل�����ش��ال��ح يف 
ال�شابقة  لل�شنة  اجلبائي  الت�شريح 

لالنتخابات.
امل����داف����ع����ون ع����ن ه���ذه       وي�������رى 
التنقيحات اأّنها �شرورية لأّنها تقطع 
العمل  ي�شتغلون  من  على   الطريق 
�شيا�شية  م��اآرب  لتحقيق  اجلمعياتي 
النزيهة  املناف�شة  مع  يتنافى  ب�شكل 
ح�شب قولهم، يف اإ�شارة باخل�شو�س 
وخليل  تون�شي  عي�س  جمعيتي  اإىل 

تون�س لنبيل القروي.
ال��وق��ت��ي��ة ملراقبة  ال��ه��ي��ئ��ة     وك��ان��ت 
ال���ق���وان���ني ق����ررت قبول  د���ش��ت��وري��ة 
ال���ط���ع���ن ����ش���ك���ال، ورف�������ش���ه اأ����ش���ال. 
الربملان  م��ن  ن��ائ��ب��ا   51 اأن  وي��ذك��ر 
كانوا تقدموا يوم 24 جوان املا�شي 
بطعن يف د�شتورية م�شروع القانون 
بالنتخابات  امل��ت��ع��ل��ق  الأ����ش���ا����ش���ي 

وال�شتفتاء.
   وكان الربملان �شادق يوم الثالثاء 
جل�شة  خ��الل  املنق�شي  يونيو   18
ع�����ام�����ة ع����ل����ى م���������ش����روع ال����ق����ان����ون 
وتنقيح  ب���اإمت���ام  امل��ت��ع��ل��ق  الأ���ش��ا���ش��ي 
وال�شتفتاء  الن���ت���خ���اب���ات  ق���ان���ون 
نائبا   128 وذلك مبوافقة  برمته، 
مقابل  ب��اأ���ش��وات��ه��م   14 واح��ت��ف��اظ 

رف�س 30 اآخرين. 

تعديل القانون النتخابي:

تون�س: عري�سة تط�لب ال�سب�سي بتنظيم ا�ستفت�ء

اأي خطوة �صت�صل القت�صاد الرتكي 

كيف �سُتع�قب الولي�ت املتحدة تركي�؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

تتجه الأنظار يف الآونة الأخرة اإىل 3�شاروخي 
رو�شي ال�شنع من طراز S-400، على الرغم 
من عدم موافقة الوليات املتحدة التي هددت 
بانهيار  تت�شبب  اأن  املمكن  م��ن  عقوبات  ب�شن 

العالقات بني البلدين
اأج��زاء من  واأعلنت تركيا بدء عمليات ا�شتالم 
نظام دفاع ال�شاروخي الرو�شي S-400، فيما 
طائرة  هبوط  ال��ي��وم  اخلارجية  وزارة  اأ���ش��ارت 
اإىل  اأخ��رى  اأج���زاء  حتمل  رابعة  رو�شية  �شحن 

قاعدة “اأكينجي” يف �شواحي اأنقرة.
ال�شوء  “بلومربغ”،  مل��وق��ع  ت��ق��ري��ر  و���ش��ل��ط 
الرئي�س  اإدارة  �شتفر�شها  التي  العقوبات  على 
الأمريكي دونالد ترامب على تركيا، مبوجب 
عقوبات  وهي  اأمريكا،  خ�شوم  مكافحة  قانون 
اقت�شادها  خ���ا����س-  -ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��ت��ه��دف  ق���د 

اله�س.
ويذكر التقرير اأنه اإىل جانب اإبعاد تركيا عن 
ُي�شمح  لن  حيث   ،»F-35 “الطائرة  برنامج 
 F-35 م��ن ط���راز  بت�شلم ط��ائ��رات��ه��ا  لأن��ق��رة 
الطيارون  و����ش���ُرغ���م  ال�����ش��ن��ع،  الأم���ري���ك���ي���ة 
الأت�����راك وم�����ش��وؤول��و ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى مغادرة 
ب��داأوا بالفعل يف ترك  ال��ولي��ات املتحدة، وق��د 
اأم��اك��ن��ه��م يف ال��ق��واع��د اجل��وي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، ل 
تزال اإدارة ترامب تدر�س اخليارات حول مدى 

�شدة العقوبات ومتى �شتتم. 
فاإن  التقرير،  بح�شب  مطلعة،  مل�شادر  ووف��ق��اً 
حري�شة  الإدارة  اأن  هو  ال���واردة  املخاوف  اأح��د 
ع��ل��ى اإع�����الن ال��ع��ق��وب��ات م���ع ذك����رى حماولة 
“متوز”  يوليو   15 يف  وقعت  التي  الن��ق��الب 
2016 والتي األقى اأردوغان باللوم فيها على 
الوليات  املنفي يف  الدين  ال��ل��دود رج��ل  ع��دوه 

املتحدة فتح اهلل غولن.
اخلارجية  وزارت������ي  ف�����اإن  ال��ت��ق��ري��ر،  وح�����ش��ب 
العقوبات  اأ���ش��د  �شن  ف��ك��رة  تدعمان  وال��دف��اع، 
اأن��ق��رة عن  على ت��رك��ي��ا، ال��ت��ي ق��د ت�شمل ع��زل 
الذي  ترامب،  ولكن  الأمريكي.  امل��ايل  النظام 
الرتكي  الرئي�س  مع  �شخ�شية  عالقات  يقيم 
الطاولة  ي��ق��ل��ب  ق���د  اأردوغ���������ان،  رج����ب ط��ي��ب 
اأو  العقوبات،  تنفيذ  تاأجيل  فيختار  مبفاجاأة، 

حتى حماولة التنازل عنها متاماً.

ويلفت التقرير اإىل الجتماع يف قمة جمموعة 
الع�شرين ال�شهر املا�شي، يف اليابان، حيث قدم 
ترامب لأردوغان خالل اجتماع بينهما مذكرة 
باراك  ال�شابق  الرئي�س  اإدارة  ولم  ت�شاحلية، 
“حلول  ال��ن��زاع، ووع��د بالنظر يف  اأوب��ام��ا على 

خمتلفة” حلل الق�شية بعيداً عن العقوبات.
ورغم ت�شريحات ترامب، يقول م�شوؤولو وزارة 
تزال  ل  الإدارة  اإن  وال��ب��ن��ت��اغ��ون،  اخل��ارج��ي��ة 
تعتزم فر�س عقوبات وطرد تركيا من برنامج 

.F-35
خ�شوم  قانون  مبوجب  ال�12  الفئات  وت�شمل 
اأمريكا املعروف ب�CAATSA عدة جوانب، 
قيود  وو�شع  العقارية،  املعامالت  حظر  بينها 
على ال�شتثمارات يف الديون والأ�شهم التي تعود 
للعقوبات،  اخلا�شعة  الأط��راف  على  بالفائدة 
الأمريكي.  امل��ايل  النظام  اإىل  الو�شول  وقطع 
املمثلني  م��ن  اأي�شاً  ت��رام��ب  يطلب  اأن  وميكن 
الأمريكيني يف املوؤ�ش�شات املالية الدولية، مثل 
�شندوق النقد الدويل، اأن يعار�س اأي قرو�س 
للجهات اخلا�شعة للعقوبات، وميكنه اأن مينع 
تزيد  قرو�س  تقدمي  من  الأمريكية  البنوك 

قيمتها على 10 ماليني دولر.
على  عقوبات  بفر�س  اأي�شاً  القانون  وي�شمح 
ي�����ش��رتك��ون يف معامالت  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���س 
وك���ذل���ك على  خ��ف��ي��ة،  ب��ط��ري��ق��ة  اأو  ���ش��م��ن��ي��ة 
لدى  موظف  اأي  اأو  الأول  التنفيذي  امل�شوؤول 
ال�شخ�س املحكوم عليه، وفقاً لقائمة العقوبات 

على موقع وزارة اخلارجية الأمريكية.
التي  ال��ف��ك��رة  اأن  اإىل  “بلومبرغ”  وت�����ش��ر 
الوقت  ال����دع����م يف  م����ن  ق�����در  ب����اأك����رب  ت��ت��م��ت��ع 
�شركات يف قطاع  ع��دة  ا�شتهداف  احل��ايل، هي 
الدفاع الرئي�شي يف تركيا. مثل هذه العقوبات 
على  ت��ق��ري��ب��اً  امل�شتحيل  م��ن  جت��ع��ل  اأن  مي��ك��ن 
بيع  اأو  اأمريكية  مكونات  �شراء  ال�شركات  تلك 

منتجاتها يف الوليات املتحدة.
ال�شرق  درا�����ش����ات  م���رك���ز  ل��ل��ب��اح��ث يف  ووف���ق���اً 
الأو�����ش����ط و����ش���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا ���ش��ت��ي��ف��ن ك���وك، 
ف����اإن ال���ق���رار يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ���ش��ي��خ��رج من 
الكونغر�س، حيث مبجرد اأن تنتهي تركيا من 
ت�شلم اأجزاء النظام الدفاعي الرو�شي، �شتقوم 
املحتملة  العقوبات  مبراجعة  اخل��زان��ة  وزارة 
حمددة  احتمالت  بعدة  والتو�شية  وتاأثرها، 

اإىل  منا�شبة للرئي�س، والذي يحتاج بعد ذلك 
العقوبات،  هذه  و�شتاأتي  تنفيذي،  اأم��ر  توقيع 
اإىل جانب تعهد الوليات املتحدة امل�شتمر منذ 

اأ�شهر، بقطع مبيعات F-35 عن تركيا. 
ويجادل البنتاغون باأن نظام الدفاع الرو�شي، 
ي�شاعد مو�شكو على جمع معلومات  اأن  ميكن 
الطائرة  ق���درات  ب�شاأن  حا�شمة  ا�شتخباراتية 
وقالت  التايل.  اجليل  من  املقاتلة  الأمريكية 
اإن��ه��ا تخفف من  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��ال��ف��ع��ل، 
كان  حيث   ،F-35 برنامج  يف  تركيا  م�شاركة 
امل�شنعون الأتراك ي�شاعدون يف بناء اأجزاء من 
الدولية  املبيعات  برنامج  من  كجزء  الطائرة 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة بني  ال��ع��الق��ة  اأن  ل���ل���ط���ائ���رة.اإل 
اأردوغان وترامب جتعل الرئي�س الأمريكي يف 
حرة �شديدة، وهذا ما يعتمد عليه امل�شوؤولني 
جتمع  ال��ت��ي  الكيمياء  تلك  اأن  الآن،  الأت����راك 
بني الرئي�شني، من املمكن اأن تخفف من حدة 
العقوبات القا�شية، على اأمل اأن يتمكن ترامب 
تاأجيلها  الأق���ل  اأو على  ال��ع��ق��وب��ات،  اإل��غ��اء  م��ن 

لبع�س الوقت.
ووفق امل�شوؤول يف البيت الأبي�س خوان زارات، 
فاإنه على الرغم من اأن هناك دائماً نقا�س بني 

ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية حول مقدار 
التاأثر الذي �شيحدثه كل منهما، اإل اأن قانون 
اإلزامي اإىل حد كبر ما فيما   CAATSA

يتعلق مبا ي�شكل انتهاكاً للقواعد الأمريكية.
ال�شواريخ  اأج�����زاء  ت�شليم  ق��ب��ل  زارات  وق����ال 
وهي  واأول���ي���ة،  ج��دي��دة  خ��ط��وة  تتخذ  “تركيا 
�شركاء  ل��دى  ترحيب  مو�شع  لي�شت  خ��ط��وة، 
الأطل�شي،  ���ش��م��ال  وح��ل��ف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
العقوبات  ع���ن  ال��ت��ن��ازل  ت���رام���ب  ح����اول  واإذا 
القومي،  ب��الأم��ن  تتعلق  لأ���ش��ب��اب  اأن��ق��رة  على 
بح�شب  ق��راره  يتجاهل  اأن  للكونغر�س  فيجوز 

القانون«.
بيكويل:  ولفانغو  الباحث  ي��ق��ول  جهته،  م��ن 
الأمريكي  ن���ظ���ره  ب�����اأن  اأردوغ��������ان  “اعتقاد 
�شيحميه من العقوبات املفرو�شة على اتفاقية 
التجارة يف منطقة اأمريكا الالتينية والكاريبي 
اأي  ي���رتك  ال��ع��ق��وب��ات ل  ق���ان���ون  م�����ش��ني، لأن 
جمال قانوين حقيقي لرتامب لإيجاد طريقة 

للتهرب منه«.
امل�شرتكة بني  القيادة  اإ�شارة مبكرة، قالت  ويف 
جلان  يف  واجلمهوري،  الدميقراطي  احلزبني 
اجلمعة:  م�����ش��رتك  ب��ي��ان  يف  ال�����ش��ي��وخ  جمل�س 

كامل  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����س  “نحث 
العقوبات كما هو مطلوب مبوجب القانون«.

اللرة  ف��ع��ل  رد  ك����ان  ك���ل���ه،  ه����ذا  خ�����ش��م  ويف 
الرتكية يف اليوم الأول منذ بدء ا�شتالم نظام 
م��ا، حيث  اإىل ح��د  ه��ادئ��اً  ال��رو���ش��ي  ال�شواريخ 
ولكن   ،%  1.8 اإىل  ت�شل  بن�شبة  انخف�شت 
فاإن هذا لي�س ا�شتثنائياً  بح�شب “بلومبرغ”، 
تراجعاً  �شهدت  التي  الرتكية  للعملة  بالن�شبة 

كبراً يف وقت �شابق من الأ�شبوع.
وق��ال جوليان رمي��ر، وه��و اأح��د امل��ت��داول��ني يف 
بنك اإنف�شتك يف لندن: “ل مفر من العقوبات، 
اإنها جمرد م�شاألة معرفة مدى �شدة العقوبات 
ما  �شنعرف  فقط  عندها  تنفيذها.  يتم  ومتى 
اإذا كان هذا ي�شر ب�شدة بق�شية ال�شتثمار يف 

الأ�شول الرتكية«
العقوبات اخلفيفة  التقرير، حتى  لكن، يقول 
احلكومة  يف  وزي��ري��ن  ا�شتهدفت  التي  للغاية 
العام  الأ����ش���واق  ان��ه��ي��ار  يف  ت�شببت  ال��رتك��ي��ة، 
املا�شي، ما دفع القت�شاد اإىل اأول ركود ي�شهده 
منذ نحو عقد. بالتايل، اأي خطوة جديدة من 
املمكن اأن ت�شل القت�شاد الرتكي الذي يواجه 

ركوداً مزدوجاً يف الوقت احلايل.

تخريب خط للغ�ز
 يف و�سط �سوري�   

•• دم�شق-اأ ف ب:

توقف اأحد خطوط نقل الغاز املمتد من حقل ال�شاعر يف البادية ال�شورية 
وفق ما اأفادت وكالة  يف و�شط البالد عن العمل نتيجة اعتداء “اإرهابي”، 

الأنباء ال�شورية الر�شمية “�شانا«.
واأو�شح مدير املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان رامي عبد الرحمن بدوره 
الغاز يف  اأك��رب حقول  ال�شاعر،  املمتد من حقل  ا�شتهداف اخلط  اأن��ه جرى 

�شوريا، “بعبوة نا�شفة” من دون اأن يتمكن من حتديد اجلهة امل�شوؤولة.
البالد،  ال�شورية يف و�شط  البادية  داع�س يف  ويتواري مقاتلون من تنظيم 

وتدور بني احلني والآخر ا�شتباكات بينهم وبني القوات احلكومية.
ومعمل  ال�شاعر  حقل  بني  الوا�شل  الغاز  نقل  خط  “بخروج  �شانا  واأف��ادت 
اإيبال للغاز بريف حم�س ال�شرقي عن اخلدمة جراء عمل اإرهابي”، م�شرة 
اإىل اأن اخلط “ينقل 2،5 مليون مرت مكعب يومياً اإىل معمل اإيبال ومنه 

اإىل حمطات توليد الكهرباء«.
ومل تو�شح �شانا اأي تفا�شيل حول العتداء وكيفية ح�شوله، واأو�شحت اأن 

العمل جار على اإ�شالح اخلط املت�شرر.
النفط والغاز بخ�شائر  2011، ُمني قطاع  النزاع يف �شوريا يف  ومنذ بدء 
احلكومة  وفقدان  املعارك  ج��راء  دولر  مليار   74 من  باأكرث  تقّدر  ك��ربى 
امل�شددة  القت�شادية  العقوبات  ع��ن  ف�شاًل  ك��ربى  حقول  على  ال�شيطرة 

عليها.
ويف العام 2017، واإثر ا�شتعادة قوات النظام ال�شيطرة على حقول حم�س 
اإل  بعدما كانت حتت �شيطرة تنظيم داع�س، ارتفع النتاج ب�شكل حمدود، 

اأنه ل يزال ل ي�شد حاجة �شوريا.
اأ�شا�شي  ب�شكل  الدميوقراطية  �شوريا  وق��وات  النظام  قوات  اليوم  وتتقا�شم 
�شيطرة  واأك��ربه��ا حتت  النفط  اأب��رز حقول  تقع  اإذ  وال��غ��از،  النفط  ث��روات 
معظمها  تقع  والتي  الغاز  حقول  اأب��رز  على  دم�شق  ت�شيطر  فيما  الأك���راد 
الوقود  يف  ح��ادة  اأزم��ة  من  اأ�شهر  منذ  �شوريا  حم�س.وتعاين  حمافظة  يف 
فاقمتها العقوبات الأمركية الأخرة على طهران، اأبرز داعمي دم�شق، مع 

توقف خط ائتماين يربطها باإيران لتاأمني النفط ب�شكل رئي�س.

وتبقى للرئي�س 
ال�شب�شي الكلمة الف�شل
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عربي ودويل

ان�شم زعماء اأوروبيون، من بينهم امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مركل، 
اأم�س حل�شور عر�س ع�شكري  للرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون 
يقام مبنا�شبة الحتفال بيوم البا�شتيل يف باري�س والذي يحتفي هذا 

العام بالتعاون الع�شكري الأوروبي.
ال�شهر وماكرون ي�شتقل مركبة  ال�شانزليزيه  املوكب يف �شارع  ومر 
ال��ن��اري��ة واأف�����راد م��ن �شالح  ال���دراج���ات  ب��رف��ق��ة ع���دد م��ن  ع�شكرية 
رئي�س  ومنهم  الأوروب��ي��ني  للزعماء  م��اك��رون  ان�شم  ث��م  الفر�شان. 
ال������وزراء ال��ه��ول��ن��دي م����ارك روت����ه وال��رئ��ي�����س ال��ربت��غ��ايل مار�شيلو 
با�شتعرا�س  ب��داأ  ال��ذي  الع�شكري  العر�س  مل�شاهدة  �شوزا  دي  ريبيلو 
طائرات  التقنيات  تلك  حديثة.و�شملت  ع�شكرية  تقنية  اب��ت��ك��ارات 
ببنادق  م�شلحني  وج��ن��ودا  القيادة  ذاتية  �شغرة  ومركبات  م�شرة 
اقتحام  ذك���رى  البا�شتيل  ي��وم  امل�شرة.ويحيي  ل��ل��ط��ائ��رات  م�����ش��ادة 
1789 وهو اأحد الأحداث الرئي�شة يف الثورة  �شجن البا�شتيل عام 
الع�شكري  العر�س  البالد.واأقيم  يف  وطنيا  عيدا  واأ�شبح  الفرن�شية 
يفوق  وم��ا  تقريبا  مركبة  ومئتي  ج��ن��دي   4300 نحو  مب�شاركة 
اأخ��رى وكان  اأوروبية  امل�شاركات من دول  مئة طائرة. وج��اءت بع�س 
يوم  مبنا�شبة  ر�شالته  يف  ماكرون  اإ�شبانية.وقال  ق��وات  مقدمتها  يف 
يريد  اإن��ه  العر�س،  قبل  ن�شرت  والتي  الفرن�شي،  لل�شعب  البا�شتيل 
الأمن  ب��ني  بالتكامل  ال��را���ش��خ  فرن�شا  ال��ت��زام  على  ال�شوء  ت�شليط 
بتلك  “املوحدة”  اأوروب����ا  تكن  “مل  والأوروب���ي.واأ����ش���اف  الفرن�شي 
اأوروبي...  دفاع  ت�شكيل  الثانية.  العاملية  نهاية احلرب  الأهمية منذ 
وهو  لفرن�شا.  بالن�شبة  اأولوية  الأطل�شي...  )�شمال(  بحلف  يرتبط 

حمور هذا العر�س الع�شكري«.

تويف احلاكم الع�شكري ال�شابق لبنجالد�س ح�شني حممد اإر�شاد اأم�س 
الأحد عن عمر ناهز 90 عاما بعد م�شكالت �شحية مرتبطة بتقدم 
العمر وذلك ح�شبما قال اأحد م�شاعديه.وقال �شكرتره ال�شحفي اإن 
اإر�شاد الذي كان زعيم املعار�شة يف الربملان دخل م�شت�شفى ع�شكريا يف 
العا�شمة داكا وظل على اأجهزة الإعا�شة ملدة ع�شرة اأيام.وقال �شونيل 
�شوفا روي لل�شحفيني “تويف �شباح اليوم بعد معاناة ا�شتمرت نحو 
ثالثة اأ�شابيع«.وا�شتوىل اإر�شاد على ال�شلطة حينما كان رئي�شا لأركان 
مطيحا   1982 ني�شان  اأب��ري��ل-   24 يف  اأبي�س  انقالب  يف  اجلي�س 

بالرئي�س عبد ال�شتار واأعلن نف�شه رئي�شا يف 1983.
وظل يحكم بنجالد�س اإىل اأن اأجربته انتفا�شة �شعبية على ال�شتقالة 

يف 1990.

اأم�����س رو�شيا اإىل ات��خ��اذ اإج����راءات “فورية”  دع��ا الحت���اد الأوروب����ي 
التي  امل��دى  املتو�شطة  النووية  ال�شواريخ  معاهدة  اح��رتام  ل�شمان 

اأقرت مو�شكو ر�شمياً مطلع متوز-يوليو تعليق م�شاركتها بها.
الأوروب���ي فيديريكا موغريني يف  وزي��رة خارجية الحت��اد  واأعلنت 
“اإننا قلقون جداً من التطورات املرتبطة مبعاهدة ال�شواريخ  بيان 
اآب-  2 يف  تطبيقها  ينتهي  اأن  ميكن  التي  امل��دى  املتو�شطة  النووية 

اأغ�شط�س 2019«.
واأبرمت هذه املعاهدة خالل احلرب الباردة، لكن الرئي�س الأمركي 
دونالد ترامب اأعلن ان�شحابه منها يف �شباط-فرباير، فردت مو�شكو 

بتعليق م�شاركتها بها. ويتبادل الطرفان التهامات بخرق املعاهدة.
على  متوز-يوليو   3 يف  بوتني  فالدمير  الرو�شي  الرئي�س  و�شادق 

قرار تعليق م�شاركة رو�شيا يف املعاهدة.
اآب-  2 يف  باملعاهدة  العمل  انتهاء  اإىل  البلدين  ان�شحاب  و�شيوؤدي 

اأغ�شط�س ما مل يتم حتقيق تقدم يف هذا الإطار.

عوا�شم

باري�س

بروك�سل

داكا

فرن�س� حتذر من 
خطر احلرب يف املنطقة

•• باري�س-رويرتز:

انتهاك ايران لقيود  اإن  اإيف لو دريان  قال وزير اخلارجية الفرن�شي جان 
النووي  التفاق  من  املتحدة  ال��ولي��ات  ان�شحاب  بعد  اليورانيوم  تخ�شيب 
ق��رار �شيء”،  ���ش��يء... على  “رد فعل  الدولية وط��ه��ران  القوى  امل��ربم بني 

ويثر خماوف من النزلق اإىل حرب.
وت�شاعدت التوترات مع اتهام وا�شنطن لإيران بامل�شوؤولية عن عدة هجمات 
ع��ل��ى ن��اق��الت ن��ف��ط وك��ذل��ك اإ���ش��ق��اط ط��ه��ران ل��ط��ائ��رة ا���ش��ت��ط��الع م�شرة 
الأمر  الأمريكي دونالد ترامب لإ�شدار  الرئي�س  اأمريكية. وقد دفع ذلك 
ب�شن �شربات جوية قبل اأن يرتاجع عن قراره يف اآخر حلظة قبل انطالق 
الهجوم.و�شحب ترامب بالده العام املا�شي من التفاق املربم عام 2015 
بني اإيران والقوى الدولية لتقييد برناجمها النووي، مما اأثار ا�شتياء باقي 

املوقعني على التفاق وهم فرن�شا وبريطانيا واأملانيا ورو�شيا وال�شني.
اإيران  ذل��ك احل��ني بهدف وق��ف ���ش��ادرات  العقوبات منذ  و���ش��ددت وا�شطن 

النفطية ومكا�شب اأخرى ح�شلت عليها طهران بف�شل التفاق النووي.
يتعلق  فيما  عليها  املن�شو�س  ال��ق��ي��ود  ب��ت��ج��اوز  ذل���ك  ع��ل��ى  ط��ه��ران  وردت 
املركزي  ال��ط��رد  اأج��ه��زة  ت�شغيل  ب��اإع��ادة  والتهديد  ال��ي��وران��ي��وم  بتخ�شيب 
الكافية  الدرجة  اأعلى من  التخ�شيب لدرجة نقاء  املتوقفة ورفع م�شتوى 
خطر  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ردا  لل�شحفيني  دري��ان  لو  الكهرباء.وقال  لتوليد 
ت�شاعد  خطر.  “الو�شع  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  نطاقا  اأو���ش��ع  ح��رب  ان���دلع 
اإي��ران قررت  اأن  “حقيقة  التوترات قد ي��وؤدي اإىل وق��وع ح��وادث«.واأ���ش��اف 
قلق  مبعث  ال��ن��ووي  بالنت�شار  املتعلقة  ال��ت��زام��ات��ه��ا  بع�س  ع��ن  ال��رتاج��ع 
اإ�شايف. اأنه قرار �شيء ورد فعل �شيء على قرار �شيء اآخر، وهو الن�شحاب 
الأمريكي من التفاق النووي قبل عام«.ول توؤيد القوى الأوروبية حملة 
اإي��ران والتي تهدف اإىل حملها  العقوبات امل�شددة التي ي�شنها ترامب على 
على التفاو�س على قيود نووية اأكرث �شرامة وتنازلت اأمنية اأخرى، لكنها 

مل تتمكن من اإيجاد �شبل تتيح لإيران تفادي هذه العقوبات.

الطب ال�صرعي يتفح�ص 12 مقربة جماعية يف �صنجار

قطرات دم وعظ�م.. جرائم داع�س �سد الأيزيديني  

ال�سني جتري تدريب�ت على 
ال�س�حل اجلنوبي ال�سرقي 

•• وا�شنطن-وكاالت:

انق�شام  هناك  لي�س  ال�شائع،  لالعتقاد  خالفاً 
اإيرانيني  مت�شددين”  و”  “معتدلني”  ب��ني 
�شيث  ب��راأي  النووية،  بلدهم  طموحات  ب�شاأن 
“ميدل  ل���دى م��وق��ع  ك��ات��ب راأي  ف��ران��ت��زم��ان، 
ال�شرق  م���رك���ز  وم���وؤ����ش�������س  فوروم”،  اإي�������ش���ت 
يرى  ال���ذي  والتحليالت،  للتحرير  الأو���ش��ط 
ا�شرتاتيجية  تاأليف كتاب حول  املفيد  اأنه من 
النووي،  برناجمها  ب�شاأن  التفاو�شية  اإي���ران 

ملعرفة كيفية التعامل مع طهران. 
وي�شر اإىل اأنه منذ جناح طهران يف التفاو�س، 
برعت  ال��ن��ووي��ة،  ال�����ش��ف��ق��ة  ع��ل��ى   ،2015 يف 
يف و���ش��ع ق����وى غ��رب��ي��ة يف م��وق��ف دف���اع���ي يف 
فقط  يتعلق  ل  وه��ذا  بطموحاتها.  يتعلق  م��ا 
بح�شول اإيران على قنبلة نووية، بل ب�شاأن كل 
�شيء تريده، مبا فيه حوافز مالية واأخرى يف 

ال�شيا�شة اخلارجية، كي ل ت�شنع قنبلة. 
ا�صتعرا�ص 

ويلفت الكاتب ل�شتعرا�س هذه ال�شرتاتيجية 
خالل الأ�شبوع الفائت عندما قالت اإيران لدول 
غربية مل تلب مطالبها، اإن مهلة ال� 60 يوماً 
التي و�شعتها اجلمهورية الإ�شالمية يف مايو” 
اأيار” مل يتم الوفاء بها. وما قامت به طهران، 

يف خال�شة الأمر، هو منح الأوروبيني مدة عام 
كي يوفروا و�شيلة لتجنب اإعادة فر�س عقوبات 
اأمريكية ازدادت وترتها بعد ان�شحاب اأمريكا 
من ال�شفقة النووية يف مايو” اأيار” 2018.

اأيار”  وح�شب كاتب املقال، عندما حل مايو” 
اآلية  اأوروب���ي���ة  دول  ب��ع��د  ت��ق��دم  ومل   ،2019
عقوبات  جتنب  على  ط��ه��ران  مل�شاعدة  مالية 
الإيرانيون  امل�شوؤولون  ق��رر  قا�شية،  اأمريكية 
“ال�شرطي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ق���دم���اً  امل�����ش��ي 

الطيب، اأو ال�شرطي ال�شرير«.
  تكاليف معدومة

وقعت  ال��ن��ووي��ة  ال�شفقة  اأن  ال��ك��ات��ب  وي��ذك��ر 
وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��ل  عليها 
ورو���ش��ي��ا وف��رن�����ش��ا وال�����ش��ني واأمل��ان��ي��ا والحت���اد 
الأوروب��ي. وبالن�شبة لإيران ل تتعلق الق�شية 
ودية  ع��الق��ات  لديها  لأن  ال�شني  اأو  برو�شيا 
لقاءات  عرب  املا�شي  ال�شهر  يف  ت��اأك��دت  معهما 
بالوليات  ول���ك���ن  ال��و���ش��ط��ى،  اآ���ش��ي��ا  يف  مت���ت 

املتحدة يف ظل اإدارة ترامب. وتبعاً له، يرتكز 
ثابتة:  تكاليف  يف  لطهران،  بالن�شبة  الأم���ر، 
على  التفاو�س  لإع���ادة  م�شتعدة  غر  اأنها  اأي 
اإن  املتحدة  الوليات  النووية. وقالت  ال�شفقة 
حملة “اأق�شى �شغط” ب�شاأن عقوبات �شتجعل 

اإيران تتو�شل حاًل. 
اأ�صعف حلقة

اإىل ذل����ك، ي���رى ف��ران��ت��زم��ان، ب����اأن اإي�����ران لن 
ت��ت��و���ش��ل ول����ن ت��ن��ح��ن��ي، ب���ل ه���ي ت��ن��ظ��ر ل���دول 
ها اأ�شعف حلقة يف اإطار ال�شفقة  اأوروبية بعدِّ
بفو�شى  م�����ش��غ��ول��ة  ف��ربي��ط��ان��ي��ا  ال����ن����ووي����ة. 
بركزيت، ولذا اأخذت اإيران يف توجيه ر�شائلها 

اإىل فرن�شا واأملانيا. 
املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  وق��ال��ت ط��ه��ران، لأول م��رة 
اإنها �شوف تبداأ يف تخ�شيب اليورانيوم بن�شبة 
تقول  والآن   .3،6% حد  متجاوزة   ،4،5%
اإن���ه ميكن التو�شل يف  اإع��الم��ه��ا  ع��رب و���ش��ائ��ل 
تخ�شيب اليورانيوم اإىل ن�شبة اإىل %20، يف 

حال مل يدعمها الأوروبيون.
وي���دع���و ال��ك��ات��ب ق������راءه ل��ل��ع��ودة خ���ط���وة اإىل 
ال��وراء يف حماولة لفهم ما يجري يف العقلية 
الإيرانية. وينظر عادة اإىل ال�شفقة الإيرانية 
من خالل عد�شات غربية. وعلى �شبيل املثال، 
اعتقاد  املتحدة  ال��ولي��ات  2015 يف  ع��ام  �شاد 
حرب.  �شتقع  �شفقة  ه��ن��اك  تكن  مل  اإن  ب��اأن��ه 
وه���ذا م��ا حت���دث ع��ن��ه اأن�����ش��ار ط��ه��ران الذين 
عر�شوا على اجلمهور الغربي هذا اخليار: اإما 
�شفقة اإو حرب. ومبا اأنه من الوا�شح اأن دوًل 
�شفقة.  �شتختار  فهي  ح��رب��اً،  تريد  ل  غربية 
باأنه يف ح��ال مل تنفذ الوليات  اإي���ران  وادع��ت 
املتحدة اأو دول غربية ما تريد، عندها �شيتوىل 

“املت�شددون” ال�شلطة. 
واجهة حلقيقة ثابتة

اإيران  تخاطب  عندما  الكاتب،  ح�شب  ولكن، 
ال�شني ورو�شيا، فهي ل تذكر املت�شددين، ولذا 
ل ت�شر تقارير يف رو�شيا، اإىل اأن اإيران اإن مل 

اإىل  مت�شددون  �شي�شل  تريده  ما  حت�شل على 
احلكم. 

اأن تظاهر وزارة اخلارجية  ويرى كاتب املقال 
فيما  “معتدلة”  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��اأن��ه��ا  الإي��ران��ي��ة 
احلر�س الثوري اأو املر�شد الأعلى” مت�شددون” 
لي�س اإل واجهة حلقيقة اأن جميع هوؤلء لي�شوا 
�شوى اأوجه حلكومة واحدة تعمل يف ان�شجام. 

ورقة م�صاومة
براأي  ال��ث��اين،  التفاو�شي  اإي���ران  تكتيك  واأم���ا 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا للتهديد  ف��ي��اأت��ي ع��رب  ال��ك��ات��ب، 
ال���ن���ووي ك��ورق��ة م�����ش��اوم��ة. وذل���ك اأم���ر مثر 
لالهتمام لأن املوقف الر�شمي الإيراين يقول 
واأنها  �شلمية،  ن��ووي��ة  ط��اق��ة  فقط  ت��ري��د  اإن��ه��ا 
نووية.  اأ�شلحة  تطوير  حت��رم  فتوى  اأ���ش��درت 
ف���اإذا ك��ان��ت ه��ن��اك ف��ت��وى وي��ج��ري التخ�شيب 
ب��ه��دف احل�����ش��ول ع��ل��ى ط��اق��ة وح�����ش��ب، ملاذا 

ي�شتخدم اأداة �شغط لتهديد اآخرين؟
اإىل ذلك، يقول فرانتزمان اإن هذا ميثل حالة 
النووية  بالقنبلة  التلويح  اإي��ران  فيها  توا�شل 
ال�شفقة. ومن  تفاو�شت معها على  دول  اأم��ام 
منظور طهران، ي�شعها ذلك يف موقف ممتاز، 
وكلما اأرادت �شيئاَ ما، تهدد باأنها يف حاجة اإىل 
قنبلة  على  حت�شل  ك��ي  ن�شبياً  ق�شرة  ف��رتة 

نووية. 

ها اأ�صعف حلقة  تنظر اإىل دول اأوروبية بعدِّ

تكتيك التف�و�س امل�كر لطهران �س�ر مك�سوفً�

•• فيينا -وام: 

اأعلنت حكومة النم�شا، برئا�شة امل�شت�شارة برجيتا برلني 
يوهان�س  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  تر�شيح  اإع����ادة  ال�����وزراء،  رئي�شة 
هان، مفو�س الحت��اد الأوروب��ي ل�شيا�شة اجل��وار و�شوؤون 
الأوروبية  املفو�شية  يف  النم�شا  مقعد  ل�شغل  ال��ت��و���ش��ع، 
اجلديدة.وقالت امل�شت�شارة برلني، يف ت�شريح لها اأم�س، 
اإنها تو�شلت اإىل القرار عقب مناق�شات مكثفة اأجرتها مع 
فولفجاجن  بتكليف  انتهت  ال��ربمل��ان،  يف  املمثلة  الأح���زاب 

�شوبوتكا رئي�س الربملان بتقدمي مقرتح احلكومة وعر�شه 
اإج������راءات تعيني مفو�س  ل��ب��دء  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى 
ي�شغل  الذي  ال�شابق،  العلوم  وزير  هان،  يوهان�س  النم�شا 
من�شب مفو�س الحتاد الأوروبي منذ عام 2010.جتدر 
الأوروبي  اأن يوهان�س هان، مفو�س الحت��اد  اإىل  الإ�شارة 
م�شوؤولية  حتمل  التو�شع،  ومفاو�شات  اجل���وار  ل�شيا�شة 
ان�شمام  وملف  الأوروب��ي��ة،  اجل��وار  �شيا�شة  اإ���ش��الح  ملف 
الذي  الأوروب���ي  اإىل ع�شوية الحت��اد  البلقان  دول غ��رب 

يحظى باأهمية الدول الأع�شاء واملفو�شية الأوروبية.

•• هافانا-اأ ف ب:

تبّنتها  التي  العقوبات اجلديدة  اأن  الكوبي ميغيل دياز-كانيل  الرئي�س  اأعلن 
معّقد”  اقت�شادي  ب�”و�شع  تت�شبب  ترامب  دونالد  الأمركي  الرئي�س  اإدارة 
وقف  تتمكن من  لن  امربيالية”  �شيا�شية  “اأي  اأن  اأك��د  لكّنه  اجلزيرة،  على 

تطورها.
وكان الرئي�س الكوبي يتحدث يف ختام الدورة ال�شنوية الأوىل للربملان الذي 
اأقر خاللها ال�شبت قانونا انتخابيا جديدا يغر نظام حكم البالد مع اإعادة 
اإذا  التعديل ل مي�س بجوهر احلكم  ونائبه.لكن  رئي�س اجلمهورية  من�شبي 

بقي و�شع احلزب ال�شيوعي، احلزب الوحيد يف اجلزيرة 
ب��ال ت��غ��ي��ر.ودخ��ل ال��ن�����س ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع��د اإق����راره 
“بالإجماع” خالل اأوىل الدورتني ال�شنويتني للجمعية 
الوطنية بح�شور الرئي�س الكوبي والأمني العام الأول 
ذكر  ح�شبما  كا�شرتو،  راوول  الكوبي  ال�شيوعي  للحزب 
التلفزيون الكوبي.و�شّرح دياز-كانيل “هذه ال�شنة، حتى 
يف عني اإع�شار املحن التي اأعّدها العدو خلنقنا، ميكن 
الواقع  ينمو قلياًل لأن لدينا يف  اأن  الكوبي  لالقت�شاد 
تطورنا«. يف  التقدم  وموا�شلة  امل��ق��اوم��ة  على  ال��ق��درة 
“ال�شطهاد املايل وال�شيا�شة الجرامية التي  اإن  وقال 
اإىل  ي��ه��دف��ان  احلالية”  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  تنتهجها 
“التاأثر على ال�شياحة وال�شتثمار الأجنبي” ويخلقان 

“و�شعاً اقت�شادياً معقداً” على اجلزيرة.

اإرادتنا يف  التغلب على  تتمكن من  لن  امربيالية  �شيا�شية  “اأي  اأن  اأك��د  لكّنه 
الذهاب اأبعد” من ذلك.

وع���ززت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي تفر�س ح�����ش��اراً اق��ت�����ش��ادي��اً على ك��وب��ا منذ 
1962، عقوباتها على اجلزيرة منذ و�شول ترامب اإىل احلكم يف 2017، 
كوبا  وا�شنطن  اأوباما.وتتهم  باراك  �شلفه  الذي حققه  التقارب  بذلك  ملغية 
حليف  م����ادورو،  نيكول�س  الفنزويلي  للرئي�س  الع�شكري  ال��دع��م  بتقدمي 
اإعادة من�شبي رئي�س  هافانا الرئي�س.ون�س القانون النتخابي اجلديد على 
اجلمهورية ونائب رئي�س اجلمهورية على اأن ينتخبهما النواب لولية مدتها 
خم�س �شنوات ميكن جتديدها مرة واحدة، وكذلك من�شب رئي�س الوزراء على 
ذلك. الوطنية على  وت�شادق اجلمعية  الرئي�س  يعينه  اأن 

احلكم  هيئة  الوطنية  اجلمعية  ت�شكل   ،1976 وم��ن��ذ 
وينتخب  �شنويا.  م��رت��ني  وجتتمع  ال��ب��الد  يف  الرئي�شة 
الذين  املر�شحني  بعدد  لكن  الهيئة  اأع�شاء هذه  ال�شكان 
تنتقيهم م�شبقا جلنة للرت�شيحات ي�شرف عليها احلزب 
جمل�س  الوطنية  اجلمعية  تنتخب  وبدورها،  ال�شيوعي. 
دياز-كانيل  ي�شغله  ال��ذي  املن�شب  وه��و  ورئي�شه  ال��دول��ة 

منذ 2018.
وكان الرئي�س الكوبي الراحل فيدل كا�شرتو “1926-

 1976 اإىل   1959 للوزراء من  رئي�س  اأول   ”1916
اأ�شبح  األغى هذا املن�شب. وقد  اأقر د�شتور جديد  عندما 
رئي�شا ملجل�س الدولة والوزراء من 1976 حتى 2008 

وخلفه �شقيقه راوول حتى 2018.

•• بكني-رويرتز:

الأخرة  الآون���ة  يف  اأج���رى  ال�شيني  اجلي�س  اإن  ال�شينية  ال��دف��اع  وزارة  قالت 
اأعقاب  للبالد يف  ال�شرقي  ال�شاحل اجلنوبي  تدريبات جوية وبحرية مبحاذاة 
ها ال�شني  اأحدث �شفقة بيع اأ�شلحة من الوليات املتحدة اإىل تايوان التي تعدُّ
اأجرى  ال�شيني  اجلي�س  اإن  مقت�شب  بيان  يف  ال��وزارة  من�شقا.واأ�شافت  اإقليما 
هذه املناورات يف “الأيام الأخرة” دون حتديد موقع هذه التدريبات على وجه 
روتينية  ترتيبات  كانت  التدريبات  “هذه  اإن  تفا�شيل  ذكر  دون  الدقة.وقالت 

وفقا للخطط ال�شنوية للقوات امل�شلحة«.
ح�شا�شية  ال�شني  مناطق  اأك��رث  اأح��د  ال�شرقي  اجلنوبي  ال�شني  �شاحل  ويعد 
ملواجهته تايوان عرب م�شيق تايوان . وتعدُّ ال�شني تايوان الدميقراطية اإقليما 

من�شقا يجب ا�شتعادته بالقوة اإذا لزم الأمر.
وقالت ال�شني يوم اجلمعة اإنها �شتفر�س عقوبات على �شركات اأمريكية م�شاركة 
يف �شفقة لبيع دبابات و�شواريخ ومعدات لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولر قائلة 

اإن ال�شفقة ت�شر ب�شيادتها واأمنها القومي.
اإينج  ت�شاي  التايوانية  الرئي�س  فيه  ت��زور  ال��ذي  الوقت  يف  البيان  ه��ذا  و�شدر 
اأرب��ع دول حليفة مبنطقة  وين نيويورك يف توقف عابر وهي طريقها لزيارة 
زي��ادة توتر  اإىل  واأدت  ال�شني  اأي�شا غ�شب  اأث��ارت  التي  الكاريبي وهي اجلولة 
ب�شبب حرب جتارية مريرة بني  اأ�شال  املتوترة  الأمريكية  ال�شينية  العالقات 

الطرفني.

الرئي�س الكوبي: المربي�لية لن متنع تطّور كوب� 

•• بغداد-اأ ف ب:

ع��ل��ى ق�شا�شة ورق��ي��ة وعلبة  ال���دم  م��ن  ق��ط��رات  ���ش��ت 
الهزيلة  العنا�شر  زجاجية حتوي عظاما مك�شرة: هي 
لت�شليط  العراقي  ال�شرعي  الطب  عليها  يعتمد  التي 
داع�س  تنظيم  ارت��ك��ب��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ظ��ائ��ع  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 

الإرهابي خ�شو�شا �شد الأيزيديني.
وي�شّبه اأخ�شائي الطب ال�شرعي حممد اإح�شان العملية 
وجهه،  يغطي  قناعا  مرتديا  يحاول  بينما  بالأحجية، 
ال�شفرار  اإىل  ل��ون��ه  مييل  عظمي  هيكل  جمع  اإع����ادة 

داخل خمترب يف بغداد.
وق��د مّت جمع رف��ات ب�شرية واأدل���ة وق��رائ��ن �شغرة يف 
عينات  اأخ��ذت  فيما  داع�����س.  لتنظيم  اجلماعية  املقابر 
من احلم�س النووي للناجني، وت�شتخدم كلها للتعرف 
على ال�شحايا وحماولة معرفة املزيد عن اأولئك الذين 

قد ل يزالون على قيد احلياة.
لل�شمال  امل��ت��ط��رف��ني  اج��ت��ي��اح  م��ن  اأع�����وام  خم�شة  ب��ع��د 
اأي��زي��دي يف عداد  اآلف  ي��زال نحو ثالثة  ال��ع��راق��ي، ل 

املفقودين.
والأيزيديون اأقلية لي�شت م�شلمة ول عربية، تعد اأكرث 
خ�شو�شا  وجودها  ويرتكز  �شخ�س،  مليون  ن�شف  من 

قرب احلدود ال�شورية يف �شمال العراق.
اإن ديانتهم تعود اىل اآلف ال�شنني  ويقول الأيزيديون 
واأنها انبثقت من الديانة البابلية القدمية يف بالد ما 
اآخ��رون اأن ديانتهم خليط  بني النهرين، يف حني يرى 

من ديانات قدمية عدة مثل الزراد�شتية واملانوية.
فقتل  الأق��ل��ي��ة،  لتلك  ال��ع��داء  داع�����س  تنظيم  ون��ا���ش��ب 
ا�شتعباد  �شبايا  ن�شائها  الآلف من رجالها، واتخذ من 
�شفوفه.  القتال يف  على  الأط��ف��ال  اأرغ��م  فيما  جن�شي، 
ومّت حترير الكثرين بعد �شقوط اآخر معقل للتنظيم 

املتطرف يف �شرق �شوريا يف اآذار-مار�س.
له  تعر�س  م��ا  ي��ك��ون  ق��د  امل��ت��ح��دة،  الأمم  اإىل  بالن�شبة 
الأيزيديون اإبادة جماعية حمتملة، وهي اأخطر جرمية 
يف القانون الدويل. وعليه، يعمل املحققون الأمميون، 
نهاية  اىل  الو�شول  على  العراقية  ال�شلطات  وكذلك 

قانونية وعاطفية لتلك الأقلية ال�شغرة التي اأ�شيبت 
ب�شدمة كبرة.

لكن التحديات هائلة، والأدل��ة يف حالة �شيئة وحتديد 
احلم�س النووي اأ�شبح �شعبا ب�شبب زواج الأقارب، وهو 

قانون يف الديانة الأيزيدية.
ومنذ اآذار-مار�س املا�شي، ت�شلم الطب ال�شرعي يف بغداد 
عظاما وخ�شالت �شعر واأمتعة �شخ�شية م�شتخرجة من 

12 مقربة جماعية من معقل الأيزيديني يف �شنجار.
“جن�س  حت��دي��د  ع��ل��ى  املتخ�ش�شون  اخل����رباء  وي��ع��م��ل 
وطول وعمر ال�شحية  وميكن معرفة اأ�شباب الوفاة اأو 
بح�شب ما  الك�شور اأو الإ�شابات الناجتة اأثناء الوفاة”، 

يو�شح اإح�شان.
ال���ن���ووي لل�شحايا،  رف���ع احل��م�����س  ي��ت��م  ذل����ك،  وب��ع��د 
خ�شو�شا من منطقة الفخذ اأو الأ�شنان، اإذا ما وجدت.

بعد طحنها وو�شعها يف اأجهزة خمتلفة، يقارن احلم�س 
النووي بعينات دم لناجني خمزنة على بطاقات بحجم 

البطاقة امل�شرفية.
وتقول املتخ�ش�شة يف علم الوراثة مي�س نبيل لفران�س 
بقايا تعر�شت  ن��ووي على  اآث��ار حم�س  اإيجاد  اإن  بر�س 
اإجنازا  يعد  املعارك  من  ول�شنوات  وال��ن��ران  لالأمطار 
تقريبا،  تالفة  العينة  تكون  “اأحيانا  وت�شيف  رائ��ع��ا. 
ال��ن��ووي منها  ا�شتخراج احلم�س  ون��ح��اول م��رات ع��دة 

قبل اأن تتلف متاما«.
وعندما يتم عزل احلم�س النووي، تبداأ عملية حتديد 

الهوية، وهو عمل يحتاج وقتا طويال.
وفّر نحو مئة األف اأيزيدي من اأتباع الأقلية التي كانت 
خارج  اىل   ،2014 ال��ع��ام  قبل  ن�شمة  األ��ف   500 تعد 
اإقليم  يف  خ�شو�شا  النازحني،  خميمات  اإىل  اأو  العراق 
كرد�شتان امل��ج��اور. وي��ق��ول م��ع��اون امل��دي��ر ال��ع��ام للطب 
العديل عامر حمود، اإنه بالن�شبة اإىل بع�س ال�شحايا، 
مل يعد هناك من يطلب معرفة م�شرهم، لأن “هناك 

عائالت فنت بالكامل«.

ا�شما   1280 وج�����ود  م���ع  ح��ت��ى  اأن�����ه  ح���م���ود،  وي�����رى 
ملفقودين، و1050 بطاقة عينات دم، و2600 بطاقة 
العراقية،  ال��ك��ردي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  م��ن  ينتظرها  اأخ����رى 

فاحلل هو يف اخلارج.
اأملانيا،  يف  اأيزيدية  عائلة   2200“ هناك  اأن  ويو�شح 
و800 يف اأ�شرتاليا و800 يف كندا، و150 يف فرن�شا. 
اأطمح اأن اأح�شل منهم على عينات حم�س نووي لغر�س 
تلك  من  اأك��رب  �شتكون  ه��ذه  البيانات  قاعدة  املطابقة. 

املوجودة داخل العراق«.
بالن�شبة اإىل الطب العديل يف العراق الذي �شهد حروبا 
الأيزيديني  ق�شية  ف��اإن   ،1980 ال��ع��ام  منذ  متتالية 
الكرتونية  ف��ال��ب��ط��اق��ات  اإ���ش��اف��ي��ة.  ح��ل��ق��ة  اإل  ل��ي�����ش��ت 

مرتامية يف كل مكان يف املركز.
“الأنفال”  هناك  “�شنجار”،  با�شم  املعنونة  تلك  قرب 
العائدة للمجزرة التي ارتكبتها قوات �شدام ح�شني �شد 
مع  احلدودية  و”الب�شرة”   ،1988 العام  الأك��راد يف 
العراق،  �شنوات مع  الثماين  التي دمرتها حرب  اإي��ران 
اإ�شافة اإىل “الكرادة” وهو حي �شعبي يف و�شط بغداد 
مقتل  عن  اأ�شفر   2016 العام  يف  داميا  اع��ت��داء  �شهد 

اأكرث من 300 �شخ�شا.
مقابر  م��ن  اكت�شبناها  خ���ربة  “هناك  ح��م��ود  وي��ق��ول 
اأكرث كي تكون ن�شبة اخلطاأ  ناأخذ وقتنا  �شابقة  لكننا 

لدينا �شفر«.
اأكرث.  الن��ت��ظ��ار  ميكنه  ل  حمد  ب�شار  الأي��زي��دي  لكن 
للنازحني  يعي�س يف خميم  وهو  عاما   51 ويبلغ حمد 
من  وخم�شة  �شقيقه  اأخبار  منتظرا  ال��ع��راق،  �شمال  يف 
اأثرهم  فقد  عندما   ،2014 العام  �شيف  منذ  اأق��ارب��ه 
الإ�شالمية يف  ال��دول��ة  ف��راره��م مع تقدم تنظيم  ل��دى 

منطقة �شنجار.
ويقول لفران�س بر�س اإن “معرفة اأي �شيء اأف�شل من 

ل �شيء«.
انتهى، ويف خميم  داع�س  اأم��ل   دائما  “هناك  وي�شيف 

الهول ب�شوريا هناك ن�شاء واأطفال، لكن ل رجال«.
وي��ت��اب��ع “لن ن��رت��اح مت��ام��ا م��ع ك��ل ه���ذه الأح�����داث يف 

روؤو�شنا  لكن الأف�شل اأن نعرف«.

يوه�ن�س ه�ن مفو�س النم�س� يف الحت�د 
•• خانكه -اأ ف ب:الأوروبي للمرة الث�لثة على التوايل

اإىل  داع�����س  تنظيم  خطفهم  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  ي�شعى 
الإرهابيني بعد عودتهم  بيد  الأ�شر  �شنوات  التعايف من 
اإىل جمتمعاتهم امل�شدومة يف العراق، وهم يعانون من 

غ�شل اأدمغة وم�شاعر حمطمة.
وقد اأنقذ الع�شرات من الأطفال الأيزيديني والرتكمان 
التي  “اخلالفة”  انهيار  م��ع  الأخ���رة،  الأ�شهر  خ��الل 
فيها  جمندا  وال��ع��راق،  �شوريا  يف  داع�س  تنظيم  اأقامها 

الأطفال ليقاتلوا وم�شتعبدا الن�شاء جن�شياً.
ومّت مّل �شمل الكثرين مع عائالتهم، لكن تعايف هوؤلء 

النزوح،  ب�شبب طول فرتة  الذهني يتم ببطء  الأطفال 
اأك��رث من  امل��وارد، واملحيط املعتاد على اخل��وف  وافتقار 
الت�شامح، وو�شط كل ما يذكرهم باملعاناة التي عا�شوها.

يف ال��ع��ا���ش��رة م��ن ع��م��ره��ا، ح��اول��ت مل��ى م����رارا النتحار 
مهددة بطعن نف�شها اأو القفز من �شطح مبنى مرتفع، 

بعد مرور اأ�شهر قليلة على عودتها اإىل العراق.
فران�س  لوكالة  عاما”   34“ ن�شرين  والدتها  وتقول 
الأيزيديني  ك��الأط��ف��ال  اأب����داً  ت��ك��ون  األ  “اأخاف  ب��ر���س 

الآخرين«.
هويات  حلماية  م�شتعارة  اأ���ش��م��اء  التقرير  ه��ذا  وي���ورد 

املتحدثني.

داع�س  تنظيم  ل��دى  اأ���ش��رة  حياتها  ن�شف  ملى  واأم�شت 
الذي اأجربها على اعتناق الإ�شالم والتحدث بالعربية 

بدل من لغتها الكردية الأم.
بر�س خليمتها يف خميم  فران�س  وك��ال��ة  زي���ارة  وخ��الل 
خانكه، بدت الطفلة منهمكة يف لعبة اإطالق النار على 
هاتف ذكي مع ابني عمها فادي وكرم اللذين حتّررا من 

املتطرفني يف الوقت نف�شه تقريباً.
وعلى غرار الفتيني، ترتدي ملى مالب�س �شوداء، واأبقت 
العربية  باللغة  الثالثة  �شعرها ق�شراً. ويتحدث  على 
خماطبة  ع��ن��د  ال��ك��ردي��ة  اإىل  وي��ن��ت��ق��ل��ون  بع�شهم،  م��ع 

ن�شرين.

اأطف�ل خطفهم داع�س ي�سعون للتع�يف  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهوى جنوبى كافيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1026332 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممود ا�شعد ال�شوم ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
احمد عبدالرحمن احمد حممد من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
احمد عبدالرحمن احمد حممد من 100٪ اىل ٪0

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الفن ال�شيني 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لل�شيدات  رخ�شة رقم:1427037 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فدوى ال�شريف الدري�شي الكندري ٪100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة خالد جمعه �شعيد نا�شر القبي�شي
تعديل وكيل خدمات/حذف خالد جمعه �شعيد نا�شر القبي�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف دوجنمى تيان
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
�شالم  نور  التجاري  بال�شم    CN رقم:1350359 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  واخلياطة  لالقم�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
ال�شرق  التجاري نور  CN  بال�شم  رقم:1199347 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  للمفرو�شات 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/يا�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ح�شني لعمال البالط والرخام والبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1100108  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

الفر�شاة الناعمه لل�شيدات
رخ�شة رقم:CN 2135557  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لتكنولوجيا  ال�ش�����ادة/هايربلوب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب النقل ذ.م.م  رخ�شة رقم:2292010 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هايبرلوب تران�شبورتي�شن تيكنولوجي ليمتد

HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جابريلى جر�شتا

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س بي ام ئي ميدل اي�شت 

للمقاولت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1193316 

تعديل ا�شم ال�شريك من/نيكزي�س خلدمات رجال العمال ذ.م.م
nexus business services LLC

اىل ال�شم اجلديد/نيكزي�س خلدمات رجال العمال - �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م

NEXUS BUSINESS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا �شيتي واي - فرع 1

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1323125-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد ح�شن عبداهلل حممد امل�شاوى ٪100

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خوله �شعيد حممد بخيت املحرمي
تعديل ا�شم جتاري من/كافتريا �شيتي واي - فرع 1
CITY WAY CAFETERIA - BRANCH 1

اىل/مطعم تي وولد
TEA WORLD RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العا�شفة 

الذهبية ملقاولت التكييف وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2156885 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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يعلن ال�شادة/عيادات م�شت�شفى يونيفر�شال ذ.م.م امل�شجلة 
بهيئة ال�شحة بقيد رقم )MF4237( ورخ�شة جتاري �شادرة 
من التنمية القت�شادية رقم )CN-1967769( قد قدمنا 
وبناء  من:2019/7/11  اعتبارا  الرتخي�س  بطلب:الغاء 

عليه �شوف يتم توقف التعامل مع ال�شركات التاأمني.
فعلى كل من له حق اأو اإعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة 
اأ�شبوع من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن  هيئة ال�شحة خالل 
بعد  دعوى  اأو  اأي حق  م�شوؤولة عن  الهيئة غر  فاإن  واإل 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
عيادات م�صت�صفى يونيفري�صال ذ.م.م

اإعالن اإلغ�ء ت�أمني �سحي
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اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

بطلب  تقدم  قد  ذ.م.م  للمالحة  /جاك  بان  البحري( 

ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �صعادة املتعاملني مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�صالت الربية والبحرية

�صيا�صة الرتاخي�ص والت�صجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
UAE                    531                  جاك �شبريت               

حكـــومــة دبـــــي- �صلطـة واحـة دبـي لل�صيليكـون

اإعــالن رقــم )2019/25(
تعلن �شلطة واحة دبي لل�شيلكون عن اإلغاء / تعديل 
بع�س بيانات الرخ�س ح�شبما هو حمدد بكل اإعالن 
اإعرتا�س  اأو  ح��ق  اأي  جهة  اأو  �شخ�س  ك��ل  فعلى   ،
من  اأ���ش��ب��وع��ني  خ��الل  املخت�شة  املحكمة  م��راج��ع��ة 
تاريخ الإعالن دون حتمل ال�شلطة  اأدنى م�شئولية 

جتاه حقوق الغر.

العنــــوان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة - �صلطة واحـة دبــي لل�صيليكــون

تغيري الأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:
رقم الرخ�شة

95

To                        ال�شم التجاري اجلديد
MDX SOLUTIONS – FZE

ام دي اك�س �شوليو�شنز - م م ح

From                   ال�شم التجاري القدمي
Fujitsu Technology Solutions FZE
فوجيت�شو تكنولوجي �شوليو�شنز م م ح
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 134005
با�ش��م: مينج فاي انرتبراي�س انرتنا�شونال كو.، ال تي دي

تون  �شان هوب لي��ن،   ،5 بلدجن،  منرب  اند�شرتيال  وعنوانه: 3/اف، ماي كي 
مون، نيو ترتوريز، هوجن كوجن

وامل�شجلة حتت رقم : )106143(  بتاريخ: 2010/07/13
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/09/27 وحتى تاريخ : 2029/09/27
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  15  يوليو  2019 العدد 12682 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 134006

با�ش��م: مينج فاي انرتبراي�س انرتنا�شونال كو.، ال تي دي

تون  �شان هوب لي��ن،   ،5 بلدجن،  منرب  اند�شرتيال  وعنوانه: 3/اف، ماي كي 

مون، نيو ترتوريز، هوجن كوجن

وامل�شجلة حتت رقم : )106144(  بتاريخ: 2010/07/13

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/09/27 وحتى تاريخ : 2029/09/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
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عربي ودويل

»اجلميلة والوح�ص«
    اإن احل�شور الطاغي الدبلوما�شي 
ترامب،  لدونالد  املف�شلة  للبنت 
ه���و ����ش���ه���ادة ع��ل��ى ال���ت���غ���ي���رات يف 
اإيفانكا  ب��ق��ي��ت  الأب���ي�������س.  ال��ب��ي��ت 
ال���ظ���ل، جزئياً  يف  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة 
الكاتب  كيلي،  ج��ون  �شغط  حت��ت 
ال��ذي فعل ك��ل �شيء للحد  ال��ع��ام، 
اإقالته،  ل��ك��ن مت��ت  ن��ف��وذه��ا..  م��ن 
الكاملة  احل��ري��ة  خليفته  واأع��ط��ى 
ل���الأ����ش���رة. وم����ن ه��ن��ا ج����اء ال����دور 
لثالثة  الأم  لهذه  املتزايد  العلني 
اأطفال، التي بذلت جهدا من اأجل 

حت�شني �شورتها. 
دون��ال��د ترامب     عندما خ��اط��ب 
القوات الأمريكية يف قاعدة اأو�شان 
مايك  �شعد  اجلنوبية،  ك��وري��ا  يف 
ب��وم��ب��ي��و، وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة، اإىل 
املن�شة لين�شّم اليه. “هل تعرفون 
��ا؟ ه��ل �شمعتم عن  اأي�����شً م��ن ه��ن��ا 
“اإنها  الرئي�س،  ق��ال  اإيفانكا؟”، 
اأ�شاف  النجومية”،  ���ش��ت�����ش��رق 
بومبيو  م��ن  ت��ق��رتب  ك��ان��ت  بينما 
ثنائي  م����ن  ل����ه  “يا  م��ب��ت�����ش��م��ة.. 
جميل.. اجلميلة والوح�س “، قال 

مازحا. 
لح������ق  وق�����������ت  يف  و����������ش���������ّرح     
اإيفانكا  اأن  “اعتقد  لل�شحافيني: 
جم���م���وع���ة  يف  م�����ذه�����ل�����ة  ك������ان������ت 
الزعماء  اأن  واأخ��ربك��م  الع�شرين، 
الأجانب يحبونها، ويعتقدون اأنها 
رائعة، اإنها ذكية للغاية وقد قامت 
الكثر  ق��دم��ت  لقد  ج��ي��د..  بعمل 

من الت�شحيات«.
الواجهة  ال�����دور يف  ه����ذا  ي��ث��ر     
العديد من النتقادات والتهامات 
باملح�شوبية. مل يكن اأحد يعلم اأن 
م�شاريع  يف  عملت  ال��ت��ي  اإي��ف��ان��ك��ا، 
ع���ق���اري���ة يف جم���م���وع���ة الأ�����ش����رة، 
قطاع  يف  جتارية  عالمة  واأطلقت 
التعريفات  يف  ت��ف��ه��م   ، امل��الب�����س 
اجلمركية اأو نزع ال�شالح النووي، 

ي�شخر املتذمرون.
للرئي�س،  ر���ش��م��ي��ة  م�����ش��ت�����ش��ارة     
داخ����ل  ل���ه���ا  م���ه���م���ة حم�������ددة  ول 
هي  ت��ت��ح�����ش��ل  ومل  احل����ك����وم����ة، 

يف ح���ك���وم���ة ال����ظ����ل، والج���ت���م���اع 
اأجنبية.  ب�شخ�شيات  اإبالغه  دون 
اأن  اأعتقد  التي  التحديات  “اأحد 
اجلميع واجهها ... متثلت يف تعلم 
ال�شتثنائي  ال��و���ش��ع  اإدارة  كيفية 
ن���وع���ه م����ع �شهر  وال���ف���ري���د م����ن 
الع�شوين  الرئي�س  وابنة  الرئي�س 
قال قبل  يف الفريق ال�شت�شاري”، 
اأن ي�شيف “مل يكن هناك تعريف 
و�شلطة  وم�شوؤوليات  ل��دور  وا�شح 
ذلك  وك��ان   ... واإيفانكا(  )ج��اري��د 

حتديا للجميع.
“كو�شر   ، ح��دي��ث  ك��ت��اب  ويف      
الطموح،   ، ال��ط��م��ع  و�����ش����رك����اوؤه، 
ال�شتثنائية  ال��ق�����ش��ة  ال���ف�������ش���اد، 
ترامب”  واإيفانكا  كو�شر  جلاريد 
، يدعي املوؤلف فيكي وارد، اأن كنية 
ويطلق  “وزير”،  ه���ي  ك��و���ش��ن��ر 
على مكتب اإيفانكا “موطن جميع 

الأفكار ال�شيئة«.
»�صاللة«

“البنة  ط���م���وح���ات  ه����ي  م����ا      
م�شت�شار  ال��غ��م��و���س.  الأوىل”؟ 
غاري  للرئي�س،  �شابق  اقت�شادي 
لفيكي  ق�����ال  ان�����ه  ي���ب���دو  ك����وه����ن، 
وارد: “تعتقد اإيفانكا اأنها �شتكون 
رئي�شة للوليات املتحدة، وان حكم 
والدها لوا�شنطن، كما تعتقد ، هو 
بداية ل�شاللة اأمريكية عظيمة”، 

م��ث��ل ك��ي��ن��ي��دي وب���و����س؟.  وك�شف 
وال�����ده�����ا دون�����ال�����د ت����رام����ب ل���ذي 
تعيينها  يف  ف��ك��ر  اإن�����ه  ات��ل��ن��ت��ي��ك، 
اأو  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل����دى  ���ش��ف��رة 

رئي�شة للبنك الدويل..
لقد  بالفطرة،  دبلوما�شية  “اإنها   
الأمم  يف  ج���ي���دة  ���ش��ت��ك��ون  ك���ان���ت 

املتحدة”.
 وح�شب راأيه، كانت �شتكون مثالية 
“لأنها  اأي�����ش��ا  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  يف 
الأرقام”،  الكثر عن عامل  تعرف 
لكنه مل يفعل ذلك ، لأنه “ �شُيقال 
اإنها املح�شوبية، يف حني ل عالقة 

نعم  ؟ للم�شاألة باملح�شوبية”. 
------------------------

عن لوبوان

وزوج����ه����ا ع��ل��ى ت�����ش��ري��ح اأم���ن���ي ، 
م�شتوى  اأع��ل��ى  على  ت�شريح  وه��و 
الجتماعات  اإىل  بالو�شول  ي�شمح 
لأن  اإّل  للغاية،  ال�شرية  وامل�شائل 
ذل��ك. وكان  دونالد ترامب فر�س 
الفيدرايل   ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
الإدارة قد  اأع�����ش��اء  م��ن  وال��ع��دي��د 
ع���ار����ش���وا الأم�������ر، م��ع��ت��ربي��ن اأن 
خالل  رو�شيا  مع  جاريد  عالقات 
متنعه  امل�شالح  وت�شارب  احلملة، 
اأما  العتماد.  على  احل�شول  من 
�شاركت  ف��ق��د  لإي��ف��ان��ك��ا،  بالن�شبة 
بنما  ع��ق��اري��ني يف  م�����ش��روع��ني  يف 
واأذربيجان ، حتوم حولهما �شكوك 

ف�شاد وغ�شيل اأموال.
»ملكية د�صتورية«؟

   »نبدو يف نظر العامل، اأننا يف نوع 
من امللكية الد�شتورية، وهذا ي�شّبب 
مل�شداقيتنا  امل�����ش��اك��ل  م���ن  امل���زي���د 
حللفائنا،  ي�شر  ي��ح��دث  ف��م��ا   ...
وجلميع من تربطنا بهم ات�شالت، 
باأن ال�شخ�شيات الوحيدة التي لها 
وعائلته”،  ت���رام���ب  ه���ي  اع��ت��ب��ار، 
�������ش������رح ل����ل����وا�����ش����ن����ط����ن ب���و����ش���ت 
يف  �شابق  �شفر  هيل  كري�شتوفر 
ن�شرت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن  ب��و���س.  اإدارة 
الك�شاندريا  الدميقراطية  النائب 
اأوك��ا���ش��ي��و ك��ورت��ي��ز، ت��غ��ري��دة بعد 
ال��ع�����ش��ري��ن ج���اء فيها:  جم��م��وع��ة 
“رمبا يبدو الأمر �شادما بالن�شبة 
ابنة فالن ل  للبع�س، لكن كونك 

تعني اأنك موؤهلة مهنًيا حًقا«.

، ركزت  الف�شل  ه��ذا  وب��ع��د  راأي��ه��ا. 
كانت  ال����ت����ي  امل����و�����ش����وع����ات  ع���ل���ى 
املراأة،  كق�شّية  لها  بالن�شبة  مهمة 
الهند  اإىل  رح���الت  ب��ع��دة  وق��ام��ت 
ال�شتاء  ه���ذا  واأط��ل��ق��ت  واإف��ري��ق��ي��ا، 
امراأة  50 مليون  مل�شاعدة  مبادرة 
عام  بحلول  ال��ع��امل  يف  اق��ت�����ش��ادًي��ا 
2015. وخلف الكوالي�س، دفعت 
ا من اأجل تخفي�س ال�شرائب  اأي�شً

والإجراءات يف التعليم ...
، �شبق ان �شنعت   2017     ع��ام 
ت��رام��ب احل����دث، وكانت  اإي��ف��ان��ك��ا 
ح�����دي�����ث اجل�����م�����ي�����ع، م������ن خ����الل 
اجل��ل��و���س ل��ف��رتة وج��ي��زة يف مكان 
اآخرين  ق���ادة  ج��ان��ب  اإىل  وال���ده���ا 
يف  الع�شرين  جمموعة  اجتماع  يف 

اأملانيا.
    اأم����ا زوج���ه���ا، ف��ه��و ع��ل��ى جميع 
اجل���ب���ه���ات مب��ح��ف��ظ��ة اأك�������رب من 
فبالإ�شافة  م�������ش���ى.  وق�����ت  اأي 
يف  ال�����ش��الم  ل���ش��ت��ع��ادة  اإىل خطته 
اأن  الوا�شح  ، من  الأو�شط  ال�شرق 
الوقت لالهتمام  مّت�شع من  لديه 
والهجرة،  ال�������ش���ج���ون،  ب���اإ����ش���الح 
للقطاع  التكنولوجي  والتحديث 
ال����ع����ام، والت����ف����اق ال���ت���ج���اري مع 

املك�شيك ...
بالكونغر�س،  ا�شتماع      يف جل�شة 
ال�شابق  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأو����ش���ح 
الزوجني  اأّن  ت��ي��ل��ر���ش��ون،  ري��ك�����س 
من  م��ه��م��ت��ه  ع���ّق���دا  “جيفانكا” 
خالل قيادة وزارة خارجية موازية 

اجلميلة والوح�س اإيفانكا يف املنطقة املنزوعة ال�شالح يف كوريا اجلنوبية

ايفانكا طرف يف القمم الدولية

دور غام�س لالبنة وال�شهر بولتون وايفانكا .. انقلبت الدوار

وتريزا  لغ�����ارد  ك��ري�����ش��ت��ني  ب���ني 
م������اي واإمي�����ان�����وي�����ل م�����اك�����رون يف 
اليابان.  يف  ال��ع�����ش��ري��ن  جم��م��وع��ة 
ك��ان��ت م���اي ت��ت��ح��دث واأدل�����ت ابنة 
ترامب بتعليق.. كري�شتني لغارد، 
وجودها  اكت�شفت  اأنها  يبدو  التي 
�شزراء  نظرة  اإليها  نظرت  ف��ج��اأة، 
مت تف�شرها على اأنها “ماذا تفعل 

هذه هنا؟ 
    وكان مقطع الفيديو مو�شوًعا 
ال�شاخرة  امل���ح���اك���اة  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 

    ك���ان���ت ه���ن���اك ب��ع�����س ال������زّلت 
 ، امل��ث��ال  وال�����ش��ق��ط��ات. ع��ل��ى �شبيل 
الهند  اإن  ت��رام��ب  اإي��ف��ان��ك��ا  ق��ال��ت 
حني  يف  �شعب”،  “حليًف 
هذه  مثل  الدبلوما�شيون  يتجنب 
امل�����ش��ط��ل��ح��ات. وك��ان��ت ه��ن��اك 19 
ثانية من مقطع فيديو مت ن�شره 
ع��ل��ى ح�����ش��اب ان�����ش��ت��اغ��رام اخلا�س 
جتاهل  نلحظ  ح��ي��ث  ب��الإل��ي��زي��ه، 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ق���ادة ل���ه���ا. كما 
التدخل يف حمادثة  نراها حت��اول 

املتحدثات با�شم البيت الأبي�س.
الدور الغام�ص للزوجني 

   ع��ن��د و���ش��ول��ه��ا اإىل وا���ش��ن��ط��ن ، 
كان الكثرون ياأملون يف اأن تلعب 
�شيدة الأعمال الدميقراطية هذه 
دوًرا تعديلّيا مع والدها. لكنها مل 
اأكرث  وتقنينه  ت��اط��ره  يف  تنجح 

من امل�شت�شارين الآخرين. 
  لقد ق��رر دون��ال��د ت��رام��ب، ب�شكل 
ب�شاأن  باري�س  ات��ف��اق  ت��رك  خ��ا���س، 
�شد  احل���راري  الحتبا�س  ظ��اه��رة 

غر  “ايفانكا  موقع  على  امل��رح��ة 
تظهر  ح���ي���ث  فيها”،  م����رغ����وب 
اللحظات  ج���م���ي���ع  يف  اإي����ف����ان����ك����ا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال�����ش��ه��رة ، ب����دًء من 
موؤمتر  ح��ت��ى  الأخ�������ر،  ال��ع�����ش��اء 
يالطا. “من املحزن اأن احلاقدين 
ترامب،  اإيفانكا  مهاجمة  اختاروا 
ت�شجع  لأنها   ، الرئي�س  م�شت�شارة 
املراأة  لتمكني  الأمريكية  اجلهود 
اإ�شرتاتيجية  �شراكات  خ��الل  م��ن 
ردت واحدة من  مع قادة العامل”، 

- ح�سرت املح�دث�ت بني ترامب وكيم، بينم� غ�ب م�ست�س�ر الأمن القومي جون بولتون عن الجتم�ع

- فعل جون كيلي كل �سيء للحد من نفوذه� لكن متت اإق�لته، واأعطى خليفته احلرية الك�ملة لالأ�سرة

الأقربون اأوىل باملعروف:

الدبلوم��سية الأمريكية: اإيف�نك� ترامب يف كل مك�ن...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

وا�صنطن  اإىل  الربيطاين  التجارة  وزيــر  و�صل  عندما 
مع  جــديــدة  جتــاريــة  �صفقة  ملناق�صة  الأ�ــصــبــوع  مطلع 
وقبل  ترامب.  اإيفانكا  مع  تفاو�ص  املتحدة،  الوليات 

قمة  اإىل  والــدهــا  الرئي�ص  ابنة  رافقت  اأيـــام،  ب�صعة 
يف  ميالنيا  ظلت  بينما  اليابان  يف  الع�صرين  جمموعة 
ال�صف  يف  وجل�صت  خمتلفة،  اجتماعات  البيت.ح�صرت 
الأمامي للموؤمتر ال�صحفي لوالدها، وظهرت على ال�صورة 
على  الأبي�ص  البيت  ون�صر   ... للزعماء  اجلماعية 

ح�صابه على تويرت مقطع فيديو حيث �صوهدت ، تقدم، 
بطريقة عرجاء، كما لو انها كانت املتحدثة با�صم وزارة 
اخلارجية ، تقريرا حول املحادثات بني دونالد ترامب 
ورئي�ص الوزراء الهندي والياباين.وخ�صو�صا، كانت هي 
الذي  ال�صغري  الوفد  من  جــزًءا  كو�صرن  جاريد  وزوجها 

ذهب اإىل املنطقة املنزوعة ال�صالح يف كوريا للقاء كيم 
 ، لل�صحافة  وحتدثت  ال�صور،  ت�صّدرت  لقد  اأون.  جونغ 
مل  بينما  الرجلني،  بني  املحادثات  ح�صرت  اأنها  ويبدو 
حا�صرا.  القومي   الأمــن  م�صت�صار   ، بولتون  جون  يكن 

وعند املغادرة، و�صفت الجتماع باأنه “�صريايل«.

- رافقت ابنة الرئي�س والده� اإىل قمة جمموعة 
الع�سرين يف الي�ب�ن بينم� ظلت ميالني� يف البيت

- �س�ركت يف الجتم�ع�ت، وظهرت على 
ال�سورة اجلم�عية للزعم�ء

-ي����ث����ري 
الدور  هذا 
ال��ع��ل��ن��ي 
العديد من 
النتق�دات 
والته�م�ت 
ب�ملح�سوبية
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الفجر الريا�ضي

•• اأوج�شتو-بولندا-الفجر

فاز فريق اأبوظبي للزوارق ال�شريعة 
العامل  ب��ب��ط��ول��ة   2 ل���ل���ف���ورم���ول 
مناف�شات  يف  الكال�شيكي،  للتحدي 
الفريق  واأه��دى  ببولندا،  اأوج�شتو 
اإجنازه الكبر اإىل القيادة الر�شيدة 

وكل اأبناء �شعب الإمارات.
وح�����ش��م ال��ف��ري��ق الإم���ارات���ي املركز 
الأول قبل نهاية اجلزء الثاين من 
اأن  بعد  ك��ام��ل��ة،  مبرحلة  ال��ت��ح��دي 
حقق لقب �شباق املرحلة الأوىل من 
اجلولة عن طريق زورق “اأبوظبي 
“ الذي �شمد يف املركز الأول   35
طوال �شت �شاعات هي زمن ال�شباق، 
حمرزا لقب البطولة بعد اأن و�شل 
الرتتيب  40 يف  رق��م  النقطة  اإىل 
ال�شدارة  ���ش��ب��اق  ل��ي��ح�����ش��م  ال���ع���ام، 
وذلك  مل�����ش��ل��ح��ت��ه،  الأول  وامل���رك���ز 
الإم����ارات  ت��اري��خ  يف  الأوىل  للمرة 
حيث اإنه اأحد اأهم الألقاب لالحتاد 

الدويل للريا�شات البحرية.
 ”36 “اأبوظبي  زورق  وح���ق���ق 
امل��رك��ز ال��راب��ع م��ن خ��الل املناف�شة 
ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى اأ���ش��ده��ا ب��ني 14 
زورقا م�شاركا، وبذلك حافظ على 
من�شة  اإىل  ي�شل  اأن  يف  ح��ظ��وظ��ه 
الثاين  ال�شباق  نهاية  مع  التتويج 
وامل���رح���ل���ة اخل��ت��ام��ي��ة م���ن حتدي 
الأول  للجزء  مكمال  يعد  اأوج�شتو 

م���ن امل��ن��اف�����ش��ات يف م��دي��ن��ة روي���ن 
الفرن�شية مايو املا�شي.

الأوىل  امل����رح����ل����ة  �����ش����ب����اق  وج��������اء 
بانطالقة �شاخبة للزوارق ال� 14 
�شباحا،  التا�شعة  متام  يف  امل�شاركة 
زورق  متكن  الأوىل  ال���دورة  وم��ن��ذ 
“اأبوظبي 35 “والذي بداأ القيادة 
من خالله �شون تورنتي من ت�شدر 
املناف�شة والبقاء يف املقدمة، و�شجل 
وبدون  ناجحة  ان��ط��الق��ة  ال�شباق 
ومع  امل�شار،  يف  توقف  اأو  اإع���ادة  اأي 
يقوم  ون�����ش��ف  ���ش��اع��ة  اأول  م�����رور 
“بتبديل   35 “اأبوظبي  زورق 
الطاير،  را���ش��د  املت�شابق  م��ع  ناجح 
ال�شدارة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  وال������ذي 
اأي�شا، وي�شل اإىل الدورة رقم مائة 

وع�شرون يف م�شار ال�شباق.
ال�شاعة  ال�������ش���ب���اق  دخ������ول  وع���ن���د 
يتمكن  املناف�شة،  زمن  من  الرابعة 
من  “الرو�شي   2 “نوليت  زورق 
بالو�شول  ال�����دورات  ع���دد  م��ع��ادل��ة 
“اأبوظبي  زورق  مع   200 للدورة 
ذلك  ي��ق��وده يف  ك��ان  “والذي   35
ال��ت��وق��ي��ت ت��ول��ي��و اأب����ات����ي، وت���اأت���ي 
ال���زورق���ني مبحاولة  ب��ني  الإث������ارة 
والتغير  التبديل  ف��رتة  ا�شتغالل 
الثنني،  اأكرث بني  الفارق  بتو�شيع 
ال�شباق للرمق الأخر  ومع دخول 
وال�����ش��اع��ة وال��ن�����ش��ف الأخ�����رة من 
املوهوب  املت�شابق  دخ��ل  املناف�شة، 

را�شد القمزي على زورق “اأبوظبي 
يف  لينجح  اأخ���ر،  تبديل  “يف   35
ت��و���ش��ي��ع ال���ف���ارق ب��ي��ن��ه وب���ني زورق 
“نويليت الرو�شي 2 “ حيث و�شل 
يف   290 للدورة  ال�شغر  القمزي 
الدورة  يف  خلفه  نوليت  ك��ان  ح��ني 
الأخ����رة  ال��دق��ائ��ق  ومت���ر   ،287
اجلميع  على  ثقيلة  املناف�شة  م��ن 
حتى حلظة رفع العلم ال�شطرجني 
“اأبوظبي  زورق  فوز  اأعلنت  والتي 
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  بلقب   ”35

دورة،  ل294  ب��و���ش��ول��ه  ال��ت��ح��دي 
املركز  “يف   2 “نوليت  زورق  وح��ل 
الثاين، وزورق “نافاريك الفرن�شي 
وزورق  ال��ث��ال��ث،  امل��رك��ز  “يف   32
الرابع  امل��رك��ز  “يف   36 “اأبوظبي 
���ش��ت �شاعات  وال�����ذي ح��ق��ق خ���الل 

دورة.  276
فريق  ب���ع���ث���ة  ال�������ش���ع���ادة  وغ����م����رت 
للمرة  الجن����از  بتحقيق  اأب��وظ��ب��ي 
اول فريق من  واأن��ه  الأوىل خا�شة 
حارج اأوروبا يحرز هذا اللقب منذ 

يف  الكال�شيكية  البطولة  ان��ط��الق 
�شامل  وج��ه  ناحيته  من   .1958
الرميثي رئي�س بعثة فريق اأبوظبي 
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اإىل  التهنئة 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل 
ال�شيخ  واإىل  البحرية،  للريا�شات 
اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن  حممد 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
واأكد  ل��ل��ن��ادي،  التنفيذي  الرئي�س 

اأثبت  اأب��وظ��ب��ي  فريق  اأن  الرميثي 
ج���دارت���ه ب��ل��ق��ب اأ����ش���ي���اد ال��ب��ح��ر ل 
اللقب و�شط  واأن��ه حقق هذا  �شيما 
من  كبر  وح�شور  قوية  مناف�شة 
مناف�شات  والأب��ط��ال يف  املحرتفني 

الفورمول2.
وقال الرميثي : ت�شيدنا البحر يف 
البطولت،  اأغ��ل��ب  يف  امل��و���ش��م  ه���ذا 
البطولة  لقب  اإح���راز  م��ن  ومتكنا 
الريا�شة  ت��اري��خ  يف  الأوىل  للمرة 
اأي�شا  اأن��ه��ا  الإم���ارات���ي���ة، والأج���م���ل 

حتقيق  عربي  لفريق  الأوىل  امل��رة 
�شعبة،  م��ن��اف�����ش��ة  خ�����ش��ن��ا  ال��ل��ق��ب، 
جاحما  ك��ان  ال��ط��م��وح  واأن  خا�شة 
 ،1 ن��ول��ي��ت  زورق  ال��ل��ق��ب  حل���ام���ل 
وتاأخر  املناف�شة  م��ن  خ��رج  وال���ذي 
اأ�شاب  يف مركزه ب�شبب عطل فني 

الزورق.
اجلدير بالذكر اأنه مع دخول را�شد 
 35 “اأبوظبي  زورق  على  القمزي 
الخ���رة  وال��ن�����ش��ف  ال�����ش��اع��ة  “يف 
م��ن امل��ن��اف�����ش��ة، ك���ان ع���دد ال����دورات 
نوليت  زورق  وب��ني  بينه  مت�شاويا 
الرو�شي 2 والذي كان قاب قو�شني 
للمركز  ال���و����ش���ول  م���ن  اأدن������ى  اأو 
الأول، وبالرغم من حداثة �شنه اإل 
ال�شغر وظف خربته  القمزي  اأن 
بطولة  يف  اكت�شبها  التي  ومهارته 
كي  الفورمول2  ل�����زوارق  ال��ع��امل 
يقوم باللتفاف ب�شكل حاد مع كل 
دقيقة   15 وخ��الل  هوائية،  بوابة 
ك���ان ق���د و���ش��ع ال���ف���ارق ب��ي��ن��ه وبني 
كاملة،  ل�����دورة  ال���رو����ش���ي  ال������زورق 
ليكمل ال�شباق يف ال�شدارة وينجح 
املطاف  نهاية  الفارق يف  تو�شيع  يف 

اإىل 3 دورات كاملة.
اأن الج���ت���م���اع مع  ال��ق��م��زي  واأك�����د 
م���درب ال��ف��ري��ق وامل��ت�����ش��اب��ق��ني قبل 
اإيجابية  نتيجة  ل��ه  ك���ان  ال�����ش��ب��اق 
جيدو  امل��درب  ن�شيحة  واأن  خا�شة 
كابليني هي عدم ال�شغط ويف نف�س 

ال��وق��ت حم��اول��ة الل��ت��ف��اف ب�شكل 
ح��اد عند ك��ل ب��واب��ة وه��و م��ا يوفر 
تراكمها  م���ع  ال��ث��ان��ي��ة  م���ن  اأج�����زاء 

ي�شبح لها ثمن يف امل�شار .
وق�����ال ال���ق���م���زي : خ�����ش��ت اجل���زء 
ال�شاعة  وهو  ال�شباق  من  الأ�شعب 
اأن  اأري��د  الأخ���رة، وكنت  والن�شف 
اأنهي املناف�شة اأمام الزورق الرو�شي 
ب�شكل ل اعر�س من خالله الزورق 
ذلك  يف  وجن���ح���ت  جم����ازف����ة،  لأي 
والتعليمات،  التوجيهات  بتطبيق 
نا�شر  مان  الراديو  القمزي  و�شكر 
قام  ق��د  واأن����ه  �شيما  ل  ال��ظ��اه��ري 
زمن  طيلة  التوجيهات  ب��اإع��ط��ائ��ه 
التعليمات  واإع����ط����ائ����ه  ال�������ش���ب���اق 
ال���الزم���ة ل��ك��ي ي�����ش��ل م��ع��ه اإىل بر 

الأمان باأجمل اجناز.
واأكد نا�شر الظاهري “راديو مان” 
الجن����از  اأن   35 اأب���وظ���ب���ي  زورق 
ب��ت�����ش��اف��ر جهود  ال���ك���ب���ر حت���ق���ق 
وب��ال��ع��م��ل اجلماعي  ال��ف��ري��ق،  ك���ل 
ل��ل��و���ش��ول لأج���م���ل ن��ت��ي��ج��ة وق���ال: 
نهدي الوطن اجنازا رائعا وتفوقا 
ويف  ال��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه  يف  ا�شتثنائيا 
م�شاركة  بعد  الأول  نكون  اأن  ظني 
الآن  نحن  متتالية،  ���ش��ن��وات  اأرب���ع 
ونفرح  امل�شاركة  ه��ذه  ثمار  نقطف 
البطولة  بتحقيق احل�شاد يف هذه 
على  نحافظ  اأن  والأه����م  العاملية، 

اللقب يف املوا�شم القادمة.

•• ال�شارقة -الفجر

مع�شكر  يف  ح��ال��ي��ا  ال���دراج���ات  منتخب  ينتظم 
اإعداد خارجي يقام يف اإ�شبانيا يف نطاق برنامج 
ا�شتعداداته لال�شتحقاقات املقبلة على امل�شتويني 
تدريبات  املع�شكر  ويت�شمن  وال��ق��اري  العربي 
يومية مكثفة تقام يف العا�شمة مدريد كمرحلة 
يف  الثانية  املرحلة  ت��ق��ام  فيما  للمع�شكر  اأوىل 
يف  للم�شاركة  اجت��اه  ..وه��ن��اك  غرناطة  مدينة 
ال�شباقات التي ينظمها الحتاد الأ�شباين �شمن 
ان�شطته املحلية وذلك يف اإطار التعاون الوثيق 

بني الحتاد الإماراتي ونظره الإ�شباين ..
اجلاري  ال�شهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  املع�شكر  ي�شتمر 
يعود بعدها املنتخب اىل الإمارات حيث ينتظم 
برنامج  لإ�شتكمال  داخلي  تدريبي  مع�شكر  يف 
للم�شاركة  اأندوني�شيا  اإىل  املغادرة  قبل  الإع��داد 

اأن��دون��ي�����ش��ي��ا ال����دويل ال����ذي يقام  يف يف ط����واف 
املقبل  اأغ�شط�س   23 اىل   19 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
والذي �شيكون حمطة قوية قبل توجه املنتخب 
للهند وتايالند للم�شاركة يف بطولة كاأ�س اآ�شيا 
للم�شمار و�شتكون هذه البطولة مبثابة اإعداد 
للم�شمار  العربية  للبطولة  ملنتخبنا  نهائي 
التي �شتقام يف القاهرة يف الفرتة من 19 اإىل 
فيها جنومنا  �شي�شعى  والتي  املقبل  21اأكتوبر 
اإىل حتقيق النتائج التي توؤهلهم للحفاظ على 
لقب البطولة الذي يحتكره منتخب الإمارات 

منذ �شنوات ..
 

 مع�صكر ال�صباب باأم القيوين 
ال�شباب  م��ن��ت��خ��ب��ي  ي��ن��ت��ظ��م  اآخ�����ر  ج���ان���ب  م���ن 
اإع����داد داخ��ل��ي ي��ق��ام يف  وال��ن��ا���ش��ئ��ني يف مع�شكر 
فندق النادي العربي باأم القيوين بقيادة املدرب 

مهدي عزيز وذلك ا�شتعدادا للبطولت العربية 
والقارية املقبلة وي�شتمر املع�شكر ملدة 3 اأ�شابيع 
امل�شتقبل  جن��وم  اأف�شل  م��ن  لع��ب��ني   9 وي�شم 
م��ه��دي عزيز  ال��ك��اب��نت  تكليف  الأن��دي��ة ومت  يف 
لالإ�شراف على املنتخب نظرا خلرباته الطويلة 
من  متميزة  ق��اع��دة  واإع���داد  النجوم  تكوين  يف 
للمنتخب  ن���واة  ليكونوا  امل��وه��وب��ني  ال��الع��ب��ني 

الوطني ..
 

متابعة
ويحر�س جمل�س اإدارة احتاد الدراجات برئا�شة 
بقيادة  املنتخبات  ال�شعفار وجلنة  اأحمد  اأ�شامة 
ال��ن��ا���ش��ر ع���م���ران ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة برنامج  ع��ب��د 
امل��ع�����ش��ك��ري��ن ب�����ش��ك��ل ي���وم���ي ل��الط��م��ئ��ن��ان على 
الالعبني وعلى �شر برنامج التدريب وتذليل 

اأية عقبات قد توؤثر على خطط الإعداد ..

•• اأ�شامة عبد املق�شود : الفجر

الأهلي  ال��ن��ادي  اأك��ادمي��ي��ة  اختتمت 
امل�شري لكرة القدم مو�شمها احلايل 
يف الإمارات على اأن ي�شتاأنف فتح باب 
الت�شجيل يف منت�شف �شهر اأغ�شط�س 
ع��ل��ى اأن ت��ف��ت��ح اأب�����واب م��الع��ب��ه��ا يف 

الأول من �شبتمرب القادم
لعب  �شديق  اأحمد  الكابنت  واأ�شار 
ال�������ش���اب���ق مدير  الأه�����ل�����ي  ال�����ن�����ادي 
اأك��ادمي��ي��ة الأه��ل��ي يف الإم�����ارات اإىل 
من���وذج���اً  ق���دم���ت  الأك����ادمي����ي����ة  اأن 
فريداً على م�شتوى فروعها الأربعة 
بالرباعم  اهتمت  حيث  ب���الإم���ارات 
�شقل  بهدف  التدريب  يف  ال�شغرة 
الفكر  وب���ن���اء  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل���واه���ب 
الأج�شام  م����ع  ت���زام���ن���ا  ال���ري���ا����ش���ي 
ف�شال  ال��ق��دم  ك���رة  للعبة  امل��الئ��م��ة 
وتوجيهها  امل���واه���ب  اك��ت�����ش��اف  ع���ن 
ال�شليم لتكون �شمن جنوم امل�شتقبل 
املحافل  يف  بلدانهم  راي��ات  وحاملي 

الإقليمي  ال�شعيد  على  الريا�شية 
والدويل

واأكد الكابنت اأحمد �شديق اأن جناح 
الأكادميية يف فروعها باأبوظبي ودبي 
وعجمان ما كان ليتحقق اإل بالإدارة 
من  ال�شليم  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��واع��ي��ة 

الأكادميية  على  العام  امل�شرف  قبل 
داخل م�شر وخارجها الكابنت خالد 
بيبو جنم نادي الأهلي ال�شابق الذي 
ال�شعاب  كل  بتذليل  اأهتمامه  اأوىل 
ومتهيد الطريق اأمام جميع الفروع 
اأن  اإىل  مب�شر ودول اخلليج م�شرا 

ال��ك��اب��نت خ��ال��د ب��ي��ب��و ا���ش��ت��م��د هذه 
اخل��ربة من رج��الت النادي الأهلي 
ر�شم  يف  النادي  �شيا�شة  ومن  الكبار 
تنا�شب  التي  ال�شرتاتيجية  اخلطة 
ك���ل ف����رتة زم��ن��ي��ة واح���ت���ي���اج���ات كل 

مرحلة

واأ�شاد الكابنت اأحمد �شديق باأولياء 
م�شاركة  ع��ل��ى  حل��ر���ش��ه��م  الأم�������ور 
ولكت�شاف  الأك��ادمي��ي��ة  يف  اأب��ن��ائ��ه��م 
مواهب الرباعم يف �شن مبكرة مما 
الفرق  �شمن  ي��ك��ون��وا  لأن  توؤهلهم 
وه��ذا جاء من  امل�شتقبل  الكبرة يف 

ال��ع��الق��ة ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ى ب��ن��ي��ت بني 
وال�شباب  لالأكادميية  الفني  اجلهاز 

الواعد
على  �شديق  اأح��م��د  الكابنت  واأث��ن��ى 
للمحرتفني  الإم�����ارات�����ي  ال�������دوري 
اأ�شدرته  ال����ذي  ب��ال��ق��ان��ون  م�����ش��ي��داً 

دول��ة الإم���ارات ل�شم املوهوبني من 
الأندية  ل�شفوف  القدم  كرة  لعبي 
اأر�س  الإم��ارات��ي��ة مم��ن ول���دوا على 
الوافدين  م��ن  ال��ط��ي��ب  ال��ب��ل��د  ه���ذا 
للكثر  ي�شمح  ���ش��وف  ال��ق��رار  وه���ذا 
من املواهب اأن ينخرطوا يف الأندية 

يحققوا  اأن  ال�شغف  لديهم  وي��ك��ون 
جمال  يف  وط���م���وح���ات���ه���م  اأم���ال���ه���م 
القدم  وك����رة  ع���ام  ب�شكل  ال��ري��ا���ش��ة 
ب��وج��ه خ��ا���س ك��م��ا ي��ح��ق��ق اجلميع 
املنا�شب  اجل��و  خلق  بف�شل  النجاح 

للتميز والتفوق يف جميع املجالت.

ا�صتعدادا لعربية امل�صمار وكاأ�ص اآ�صيا

تدريب�ت مكثفة ملنتخب الدراج�ت يف مع�سكر مدريد ب�إ�سب�ني�

اأك�دميية الأهلي امل�سري تختتم دورته� احل�لية يف الإم�رات

اأبوظبي لزوارق الفورمول 2 يحقق اإجن�زا ت�ريخي� يف حتدي اأوج�ستو الكال�سيكي
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 د�شن منتخبنا الوطني الأول لكرة 
القدم اليوم مع�شكره اخلارجي املقام 
النم�شاوية يف  �شالزبروغ  يف مدينة 
للت�شفيات  الإع���داد  حمطات  اأوىل 
نهائيات  اإىل  امل���وؤه���ل���ة  امل�����ش��رتك��ة 
ونهائيات   2022 ال���ع���امل  ك���اأ����س 
كاأ�س اآ�شيا 2023 والتي �شت�شحب 
ق��رع��ت��ه��ا ي����وم الأرب����ع����اء امل��ق��ب��ل يف 
القدم  لكرة  الآ�شيوي  مقر الحتاد 
كوالملبور  امل��ال��ي��زي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
القاري  الحت��اد  م�شوؤويل  بح�شور 
، حيث  امل�شاركة  املنتخبات  وممثلي 
�شُيمثل احتاد الإمارات لكرة القدم 
ال��ق��رع��ة ه�شام  ���ش��ح��ب  يف م��را���ش��م 

الزرعوين ع�شو جمل�س الإدارة .
وكان الحتاد الآ�شيوي اأعلن يف وقت 
الدور  اآلية �شحب قرعة  �شابق عن 
الثاين من الت�شفيات التي �شت�شهد 
م�شاركة 40 منتخباً �شيتم توزيعها 
على ثماين جمموعات بحيث ت�شم 
كل جمموعة 5 منتخبات تتناف�س 
بنظام الدوري املجزاأ من مرحلتني 
، وتقام مناف�شات هذا الدور خالل 
 2019 ���ش��ب��ت��م��رب   5 ال���ف���رتة م���ن 

ولغاية 9 يونيو 2020   .
على  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  و���ش��ي��ك��ون 
ل����وج����وده �شمن  راأ�������س جم��م��وع��ة 
اأن حافظ على  امل�شتوى الأول بعد 
مركزه 67 عاملياً وال�شاد�س اآ�شيوياً 

ح�شب الت�شنيف الأخر للفيفا . 
امل��رك��ز الأول يف  وي��ت��اأه��ل ���ش��اح��ب 
4 منتخبات  واأف�شل  كل جمموعة 

ح���ا����ش���ل���ة ع���ل���ى امل����رك����ز ال����ث����اين ) 
املجموع 12 منتخباً ( اإىل نهائيات 
كاأ�س اآ�شيا 2023 والدور النهائي 
من الت�شفيات املوؤهلة اإىل مونديال 

. 2022
ال�24  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ف����اإن  امل��ق��اب��ل  يف 
الأخرى تنتقل اإىل املرحلة التالية 
من ت�شفيات كاأ�س اآ�شيا  للمناف�شة 
النهائيات  يف  املتبقية  املقاعد  على 

التي �شتقام يف ال�شني 2023 .
خالل  الثانية  املرحلة  �شتقام  فيما 
اإىل   اأغ�����ش��ط�����س   24 م���ن  ال���ف���رتة 
اإعالن  و�شت�شهد   ، �شبتمرب    10
الذين  لالعبني  النهائية  القائمة 
�شيخو�شون مباراتي اجلولة الأوىل 
والثانية من الت�شفيات يومي 5 و 
10 �شبتمرب 2019 علماً اأن مكان 
املع�شكر �شيحدد لحقاً فور معرفة 

نتائج القرعة .
الوطني  منتخبنا  ق��ائ��م��ة  وت�شهد 
 24 ت��واج��د  �شالزبورغ  مع�شكر  يف 
لعباً قام املدير الفني فان مارفيك 

باختيارهم للتواجد يف هذا املع�شكر 
ال�������ذي ���ش��ي�����ش��ت��م��ر ح���ت���ى ال���ث���اين 
وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ال�����ش��ه��ر اجل����اري 
را�شد  �شامل   ، خ�شيف  علي   : وه��م 
، خليفة احلمادي ، خلفان مبارك ، 
حممد العطا�س ) اجلزيرة ( خالد 
عي�شى ، اأحمد برمان ، ريان ي�شلم ، 
بندر الإحبابي  ، حممد علي �شاكر 
، طارق  ال��ف��ردان  ( حبيب  العني   (
اأحمد ، حممد العكربي ) الن�شر ( 
علي �شالح ، علي �شاملني ) الو�شل 
ع��ادل احلو�شني   ، ( احل�شن �شالح 
وليد   ) ال�شارقة   ( ���ش��رور  م��اج��د   ،
اإ�شماعيل   ، ح�شن  م��اج��د   ، عبا�س 
�شباب   ( خليل  اأح��م��د   ، احل���م���ادي 
الأه���ل���ي دب���ي ( ف��ه��د ال��ظ��ن��ح��اين ، 

ح�شن املحرمي ) بني يا�س ( .

فيما غاب  عمر عبدالرحمن لعب 
ال�����ش��ع��ودي لوجوده  ال��ه��الل  ن���ادي 
مبخوت  وعلي  فريقه،  مع�شكر  يف 
العامري  وزاي����د  خ��ا���ش��ة  ل��ظ��روف 
الذي مل يلتحق بالتجمع الداخلي 

بدبي .
وت��خ��ل��و ال��ق��ائ��م��ة م��ن لع��ب��ي نادي 
ي�����ش��ت��ع��د خلو�س  ال������ذي  ال����وح����دة 
م��ب��ارات��ي ال��ذه��اب والإي�����اب �شمن 
دوري  ل��ب��ط��ول��ة  ع�����ش��ر  ال�����ش��ت��ة  دور 
5 و12  ي��وم   2019 اآ�شيا  اأب��ط��ال 

اأغ�شط�س املقبل .
ح�شتني  ال����ي����وم  الأب���ي�������س  واأدى 
�شباحية  فرتتني  على  تدريبيتني 
���ش��ه��دت الفرتة  ، ح��ي��ث  وم�����ش��ائ��ي��ة 
ال�شباحية اأداء تدريبات خفيفة يف 
�شالة اجليمنازيوم التابعة للفندق 

واجلري يف املنطقة املقابلة للفندق 
امل�شائية  ال���ف���رتة  ���ش��ه��دت  ف��ي��م��ا   ،
املالعب  اأح�����د  يف  اق��ي��م��ت  وال���ت���ي 
الأبي�س  ل���ت���دري���ب���ات  امل��خ�����ش�����ش��ة 
بع�س التدريبات اخلا�شة باجلانب 
البدين ، و�شبق ذلك اجراء فح�س 

الطول والوزن لكافة الالعبني .
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  وك���ان���ت 
اأم�������س يف  ����ش���ال���زب���ورغ  و���ش��ل��ت اإىل 
غ��ادرت مطار  اأن  بعد  وق��ت متاأخر 
ميونيخ  مدينة  باجتاه  ع�شراً  دبي 
قرابة  ا�شتغرقت  رحلة  يف  الأملانية 
اإىل مقر  التوجه  بعدها  �شاعات   6
املع�شكر يف �شالزبروغ عرب احلافلة 
يف رحلة ا�شتغرقت قرابة 3 �شاعات 

.
ملنتخبنا  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از  وح���ر����س 

مارفيك  ف�����ان  ب���ق���ي���ادة  ال���وط���ن���ي 
ع��ل��ى ع��ق��د اج��ت��م��اع م��ع الالعبني 
ال��دك��ت��ور ح�شن  ب��ح�����ش��ور  دب���ي  يف 
املنتخبات  جل���ن���ة  ع�������ش���و  ���ش��ه��ي��ل 
املنتخب  م�شرف  الفنية  وال�شوؤون 
واإ���ش��م��اع��ي��ل را���ش��د م��دي��ر املنتخب 
اأكد  حيث   ، املنتخب  اأع�شاء  وكافة 
اأهمية  ع��ل��ى  ل��الع��ب��ني  م���ارف���ي���ك 
املع�شكر احلايل الذي ُيعترب الأول 
حت��ت ق��ي��ادت��ه ب��ع��د اأن ت��ع��اق��د معه 
مار�س  �شهر  ال��ق��دم يف  ك���رة  احت���اد 
تواجده  اأن  اإىل  م�����ش��راً   ، امل��ا���ش��ي 
مع الأبي�س يحمل حتديات واآمال 
التاأهل  واأه��داف وا�شحه تتمثل يف 
الأمر  وه��و   2022 مونديال  اإىل 
وجادا  ك��ب��را  عمال  يتطلب  ال���ذي 

من اجلميع .

اأك�����د ال���دك���ت���ور ح�شن  م���ن ج��ه��ت��ه 
املنتخبات  جل���ن���ة  ع�������ش���و  ���ش��ه��ي��ل 
املنتخب  م�شرف  الفنية  وال�شوؤون 
مُيثل  الذي  النم�شا  مع�شكر  اأهمية 
التح�شر  نحو  اجل��ادة  النطالقة 
اعتباراً  �شتنطلق  التي  للت�شفيات 
من �شهر �شبتمرب املقبل  اإىل جانب 
اأنه الأول حتت قيادة اجلهاز الفني 
اجل���دي���د ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ب���ق���ي���ادة فان 

مارفيك .
بالوجوه  املنتخب  م�شرف  ورح���ب 
اجلديدة والعنا�شر ال�شابة التي مت 
�شمها اإىل املنتخب الأول يف الفرتة 
الأخرة ، موؤكداً اأن الختيار �شمل 
ع����ددا م��ن امل���واه���ب ال���واع���دة التي 
، موؤكداً  ينتظرها م�شتقبل م�شرق 
كذلك ثقته يف قدرتهم على تقدمي 
الإ����ش���اف���ة امل��ط��ل��وب��ة ل��الأب��ي�����س يف 

املرحلة املقبلة .
اجلديدة  ال�شيا�شة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
للمنتخب تعتمد على فتح الأبواب 
اأم����ام ك��ل م��ن مي��ل��ك ال���ق���درة على 

الفر�شة  اأن  اثبات وجوده، م�شيفاً 
للتواجد  اجل��م��ي��ع  اأم������ام  م��ت��اح��ة 

والدفاع عن األوان املنتخب .
املنتخبني  م��ع�����ش��ك��ر  وج������ود  وع�����ن 
اأكد  امل��ك��ان  ذات  الأول والأومل��ب��ي يف 
التن�شيق  بعد  الأم��ر جاء  اأن  �شهيل 
والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���ازي���ن  ب���ني 
تواجدهما  اأن  مبيناً  للمنتخبني، 
معاً يف مكان واحد �شيمكن اجلهاز 
متابعة  م�����ن  ل���الأب���ي�������س  ال���ف���ن���ي 
والتعرف  الأومل��ب��ي  لعبي  م�شتوى 

على قدراتهم عن قرب .
املنتخب بتوفر كل  ووع��د م�شرف 
املنتخب،  ملع�شكر  ال��ن��ج��اح  اأ���ش��ب��اب 
م���وؤك���داً ح��ر���س  اجل��ه��ازي��ن الفني 
التن�شيق  على  لالأبي�س  والإداري 
اأجل  م��ن  بينهما  ف��ي��م��ا  وال��ت��ع��اون 
خالل  امل��و���ش��وع  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ 
الفوائد  وحت��ق��ي��ق  امل��ع�����ش��ك��ر  ف���رتة 
اأن  اإىل  لف���ت���اً   ، امل��ط��ل��وب��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
مهمة  مرحلة  على  مقبل  الأبي�س 
وتكثيف  اجل��ه��ود  ت�شافر  تتطلب 
املنتخب  ي���ظ���ه���ر  ح����ت����ى  ال����ع����م����ل 
ت��ر���ش��ي اجلميع  ال���ت���ي  ب��ال�����ش��ورة 
التطلعات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وت�����ش��اع��د 

املر�شومة.
املقبل  املع�شكر  اأن  �شهيل  واأو���ش��ح 
لالأبي�س �شيقام خالل الفرتة من 
24 اأغ�شط�س اإىل  10  �شبتمرب ، 
النهائية  القائمة  اإع��الن  و�شت�شهد 
�شيخو�شون  ال�����ذي�����ن  ل���الع���ب���ني 
والثانية  الأوىل  اجل��ول��ة  م��ب��ارات��ي 
 10 5 و  ي���وم���ي  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ن 
يتم  اأن  ع���ل���ى   2019 ���ش��ب��ت��م��رب 
معرفة  ف��ور  املع�شكر  مكان  حتديد 

نتائج القرعة .

••  اأبوظبي-الفجر:

حققها  ال��ت��ي  املتميزة  النتائج  بعد   
الكربى  ���ش��ل��ط��ان  ن�����ور  ب���ط���ول���ة  يف 
منتخب  ي�����ش��ت��ع��د  ب���ك���ازاخ�������ش���ت���ان، 
ملهمته  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  الإم������������ارات 
املو�شم  ���ش��م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
حيث  منغوليا،  يف  احلايل  الريا�شي 
باتور  اأولن  عا�شمتها  اإىل  ي��ت��وّج��ه 
للم�شاركة  ي��ول��ي��و   14 الأح����د  ي���وم 
الرابعة  اآ���ش��ي��ا  بطولة  مناف�شات  يف 
ي�شت�شيفها  وال���ت���ي  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 
ال��ق�����ش��ر ال��ري��ا���ش��ي امل���رك���زي خالل 

الفرتة بني 17-21 يوليو.
 ويت�شكل فريق ’�شقور اجلوجيت�شو‘ 
اأبطال  اأمل����ع  م���ن  ري��ا���ش��ي��اً   23 م���ن 
وال�شيدات من  الرجال  اجلوجيت�شو 
للجوجيت�شو  اإماراتية  اأندية  خم�شة 
بني  الوحدة،  اجلزيرة،  العني،  هي: 

يا�س وفريق 777.
قائمة امل�شاركني توؤكد  تنامي �شعبية 

اجلوجيت�شو يف اآ�شيا
املتوقع  م��ن  امل��ن��ّظ��م��ة،  للجنة  وف��ق��اً 
للجوجيت�شو  اآ�شيا  بطولة  تقدم  اأن 
غر  م�شتويات  ال��راب��ع��ة  دورت��ه��ا  يف 
م�شبوقة من املناف�شة، حيث ي�شارك 
 21 م��ن  349 لع��ب��اً  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
تزايد  اإىل  ي�شر  اآ�شيوية، مما  دول��ة 
ال��ري��ا���ش��ة يف  ه���ذه  ح�����ش��ور و�شعبية 

القاّرة ال�شفراء.
ال�شام�شي: بطولة اآ�شيا متثل حتدياً 
لتاأكيد  الإم�����ارات  لالعبي  اأ���ش��ا���ش��ي��اً 

ريادتهم على �شعيد القارة
ويف �شياق تعليقه على البطولة، قال 

فهد علي ال�شام�شي ، املدير التنفيذي 
 “   : الإم����ارات للجوجيت�شو  لحت��اد 
للجوجيت�شو  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  حت��ت��ل 
موقعاً مميزاً �شمن اأجندة الريا�شة 
ال��ع��امل��ي��ة ك��م��ا مت��ث��ل حت��دي��اً حقيقياً 
لالعبي الإمارات الذين ي�شتهدفون 
ع��دد من  اأك���رب  م��ن خاللها حتقيق 
ال�شتعداد  اأمت  على  وه��م  امليداليات 
يف  بعيداً  للذهاب  وال��ب��دين  الذهني 
بالدعم  ال�شام�شي  ونوه  املناف�شات.  
الكبر الذي توفره القيادة احلكيمة 
واإتاحة  الإم�����ارات  ل��الع��ب��ي  ل��ل��دول��ة 
املناخ الأمثل الذي ميكنهم من رفع 
ا�شم الدولة عالياً يف املحافل القارية 

والعاملية.  
وتابع: “تتاألق ن�شخة هذا العام من 

مب�شاركة  ب��ات��ور  اأولن  يف  البطولة 
جم���م���وع���ة وا����ش���ع���ة وم���ت���ن���ّوع���ة من 
الريا�شيني، مما يبنّي ات�شاع �شعبية 
اآ�شيا، ويعزز �شماتها  اجلوجيت�شو يف 
الذي  الأث��ر  ح  يو�شّ كما  ال�شمولية. 
وفوائدها  اجلوجيت�شو  قيم  ترتكه 
من  العديد  ع��رب  النا�س  �شمائر  يف 
املتنّوعة. ويعد  الثقافات واخللفيات 
م�شتقبل  على  اإيجابياً  موؤ�شراً  ذلك 
اإىل ح�شور  الريا�شة، ونحن نتطلع 

املناف�شات احلما�شية وامل�شّوقة«.
وي�����ع�����ت�����رب م����ن����ت����خ����ب����ن����ا ال����وط����ن����ي 
عدد  حيث  من  ال��راب��ع  للجوجيت�شو 

الوطنية  املنتخبات  ب��ني  ال��الع��ب��ني 
لعباً(،   92( منغوليا  بعد  امل�شاركة 
وتايبيه  لع����ب����اً(،   59( وت���اي���الن���د 
يبنّي  مم��ا  لع���ب���اً(؛   33( ال�شينية 
قوة اجلوجيت�شو املتجّذرة يف امل�شهد 

الريا�شي الإماراتي.
لتدريبات  الفريق  اأع�شاء  »خ�شع   :
ف��ي��ه��ا ج���ه���داً كبراً،  ب���ذل���وا  م��ك��ّث��ف��ة 
واأظ���ه���روا الل��ت��زام وال��ت��ف��اين الذي 
ال�شاحة  على  ال��وط��ن  مبمثلي  يليق 
اجلوجيت�شو  ول��ري��ا���ش��ة  الآ���ش��ي��وي��ة. 
م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف دول���ة الإم����ارات 
ال���ت���ي مت���ت���از مب�����ش��ت��وى رف���ي���ع بني 

الريا�شة،  ل��ه��ذه  ال��داع��م��ة  ال�����دول 
الريا�شيني  لهوؤلء  الح��رتام  ونكّن 
واأن����دي����ت����ه����م ون�������رى ف���ي���ه���م ف���خ���راً 
على   حري�شون  لعبونا  ل��الإم��ارات. 
املحافل  يف  عالياً  وطنهم  ا���ش��م  رف��ع 
الدولية؛ ويعززون الدور الذي يقوم 

به احتاد الإمارات للجوجيت�شو«.
لب�شط  ي�شعون  الإم�����ارات  ري��ا���ش��ّي��و 

هيمنتهم على ال�شاحة الآ�شيوية
الإم�����ارات البطولة  اأب��ط��ال  وي��دخ��ل 
الآ����ش���ي���وي���ة مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة بعد 
14 ميدالية يف بطولة  ب�  حتقيقهم 
الكربى(  )اجل����ائ����زة  ب����ري  غ���ران���د 

للجوجيت�شو بكازاخ�شتان.
وق��������ال حم����م����د ال���ق���ب���ي�������ش���ي، اأح�����د 
 ،‘777’ ف�����ري�����ق  ن����������ادي  لع�����ب�����ي 
 77 ن���زالات وزن  �شيخو�س  وال��ذي 
ك��ي��ل��وج��رام ل��ف��ئ��ة ال���رج���ال ي���وم 17 
باأهمية  ال��ب��ط��ول��ة  “متتاز  ي��ول��ي��و: 
كفاءات  م��ن  ت�شمه  مل��ا  ن��ظ��راً  خا�شة 
تدّربت  وق��د  اآ�شيا.  اأن��ح��اء  �شتى  م��ن 
وه��ديف حتقيق  امل�شاركة،  قبل  بجهد 
منتخب  ���ش��ارك  لقد  مم��ت��ازة.  نتائج 
بطولة  يف  للجوجيت�شو  الإم������ارات 
الفوز  وا�شتحق  بكازاخ�شتان،  �شابقة 
حافزاً  مينحنا  مما  ميداليات،  بعدة 

ذهبية يف  ميداليات  لإح��راز  اإ�شافياً 
بطولة اآ�شيا«.

واأ�شاف �شلطان العلي، زميل القبي�شي 
يف املنتخب، ولعب نادي ’اجلزيرة‘: 
مكّثف  تدريبي  مع�شكر  يف  “�شاركت 
اللحظة؛  لهذه  حت�شراً  باأبوظبي 
للمناف�شة.  ال�شتعداد  اأمّت  على  واأن��ا 
اأنا فخور بتمثيلي لالإمارات يف هذه 
ا�شمها  برفع  و�شاأت�شّرف  البطولة، 
نتائج  باإحراز  فيما لو جنحت  عالياً 
للم�شاركة  ج���داً  م�شرور  اأن���ا  طّيبة. 
امل�����ش��رة؛ و���ش��اأع��م��ل جاهداً  يف ه���ذه 
ع��ل��ى اإح�����راز م��ي��دال��ي��ة ت��ع��زز مكانة 
الإمارات واأبوظبي كموطن لريا�شة 
اجلوجيت�شو على امل�شتوى العاملي”. 
للفوز  مناف�شاته  العلي  و�شيخو�س 

 94 ال��ذه��ب��ي��ة ع���ن وزن  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
كيلوجرام يف 19 يوليو.

بطالت الإمارات مت�شّوقات للفوز
وت������دخ������ل ب�����ط�����الت الإم����������������ارات يف 
مبعنويات  ال��ب��ط��ول��ة  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
عالية اأي�شاً، واآمال عري�شة بتحقيق 
ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا عن  ن��ت��ائ��ج م�����ش��رف��ة. ويف 
ال�شام�شي،  ح�شة  ق��ال��ت  ال��ب��ط��ول��ة، 
اإح������������دى اأع�������������ش������اء ن����������ادي ال���ع���ني 
للجوجيت�شو، والتي ت�شارك يف نزالت 
ال�شيدات عن وزن 57 كيلوجرام يوم 
“بذلت كل ما يف و�شعي  18 يوليو: 
الفوز  وه��ديف  للبطولة،  لال�شتعداد 
ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة. م��ن امل��ه��م اأن 
الريا�شية  وال���روح  الأخ���الق  نتذكر 
الت�شامح.  ب����ع����ام  ن��ح��ت��ف��ي  ون����ح����ن 
باأي  م�����ش��روري��ن  ن��ك��ون  اأن  وي��ن��ب��غ��ي 
بواجبنا  قمنا  طاملا  �شنحققها  نتائج 

على اأمّت وجه«.
الهنائي،  مهى  ق��ال��ت  جانبها،  وم��ن 
والتي  املنتخب  يف  ال�شام�شي  زميلة 
���ش��ت��خ��و���س ن������زالت ال�������ش���ي���دات عن 
على  “واظبت  كيلوجرام:   57 فئة 
ا�شتعداداً  ي��وم��ّي��اً  م��ّرت��ني  ال��ت��دري��ب 
الإم����ارات  فتمثيل  ال��ب��ط��ول��ة،  ل��ه��ذه 
نادرة  وفر�شة  يل،  عظيم  �شرف  هو 
ل�����رد اجل���م���ي���ل ل���وط���ن���ي م����ن خالل 
لالعبي  ال���ع���امل���ي���ة  امل���ك���ان���ة  ت���ع���زي���ز 
اأنا ممتّنة  الإماراتيني.  اجلوجيت�شو 
ل��ل��دع��م امل�����ش��ت��م��ر ال����ذي ت��ق��دم��ه لنا 
الإمارات  واحت��اد  الإماراتية  القيادة 
ت���ت���ي���ح���ه لنا  ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و، وم������ا 
م��ن م��ن�����ش��ات م��ت��م��ي��زة ت�����ش��اع��دن��ا يف 

التاألق«.

مارفيك يجتمع بالالعبني ويحثهم على العمل اجلاد

الأبي�س ُيد�سن مع�سكره اخل�رجي ب�لنم�س� مب�س�ركة 24 لعبً�

عقب النجاح الكبري يف بطولة كازاخ�صتان

اأبط�ل الإم�رات على اأهبة ال�ستعداد لتحقيق نت�ئج م�سرفة يف الن�سخة الرابعة من بطولة اآ�سي� للجوجيت�سو
اإىل منغوليا لتمثيل الدولة والرتبع على عر�ص القارة الآ�صيوية يتوّجهون  وال�صيدات  الرجال  من  جوجيت�صو  بطل   23

ح�صن �صهيل: املع�صكر ميثل انطالقة مهمة ملرحلة جديدة يف م�صرية الأبي�ص
ه�صام الزرعوين مُيثل احتاد الكرة يف مرا�صم �صحب القرعة الأربعاء

ال�صام�صي: »اأبطال الإمارات قدوة لالأجيال القادمة«
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الفجر الريا�ضي

اأكدت تقارير �شحفية اإ�شبانية اأن نادي ليفربول ل ميانع ا�شتعادة لعبه الربازيلي فيليبي كوتينيو، ب�شرط 
وحيد لإمتام ذلك النتقال. ورحل كوتينيو عن “الريدز” يف يناير عام 2018 يف �شفقة مدوية ميكن 
م�شتواه  لكن  دولر”،  مليون   178 “نحو  اإ�شرتليني  جنيه  مليون  اأن تتجاوز قيمتها الإجمالية 142 
تراجع ب�شدة داخل اأ�شوار “كامب نو”، ومل يحرز �شوى 21 هدفا يف اإجمايل 75 مباراة لعبها منذ ذلك 
احلني. ووفقا ل�شحيفة “’اآ�س” الإ�شبانية يتمثل �شرط ليفربول الوحيد اأن تتم العودة يف مقابل مادي 

العمالق الكتالوين قبل عام ون�شف. دفعه  الذي  الرقم  من  يقرتب  ل  “خمف�س”، 
اأتلتيكو مدريد، فيما  اأنطوان غريزمان من  اأن بر�شلونة تعاقد، اجلمعة، مع املهاجم الفرن�شي  ي�شار اإىل 
اعتربه مراقبون حماولة لزيادة ال�شغط على كوتينيو، كما لفتت “اآ�س” اإىل �شائعات باأن بر�شلونة م�شتعد 

ملنح غريزمان القمي�س رقم �شبعة، الذي يرتديه كوتينيو حالياً.
الالعب  وكيل  اأن  من  الرغم  على  كوتينيو”،  بيع  فكرة  على  “منفتح  بر�شلونة  ف��اإن   ال�شحيفة  وح�شب 

الربازيلي يقول اإنه لديه “كلمة” من م�شوؤويل النادي الكتالوين باأنهم ل يخططون اإىل بيعه.

�سرط واحد ليعود كوتينيو اإىل ليفربول

اأع��ل��ن ن���ادي اإن���رت م��ي��الن الإي���ط���ايل ل��ك��رة ال��ق��دم اأن 
مهاجمه الأرجنتيني ماورو اإيكاري غادر بالتفاق معه، 
املع�شكر التدريبي للفريق حت�شراً للمو�شم املقبل، يف 

ظل تقارير عن اقرتابه من الن�شمام ليوفنتو�س.
ون�شر اإنرت عرب ح�شابه على تويرت اأن اإيكاردي �شيغادر 
اإىل  ويعود  ال�شوي�شرية  لوغانو  يف  التدريبي  املع�شكر 

ميالنو.
اإىل هذا  واملهاجم  ال��ن��ادي  “تو�شل  ال��ن��ادي:  واأ���ش��اف 
القرار باتفاق م�شرتك.. �شيتابع اإيكاردي تدريبات ما 
قبل انطالق املو�شم اجلديد خالل الأيام املقبلة، لكنه 

لن ي�شارك يف اجلولة التح�شرية يف اآ�شيا«.
اإيكاردي )26 عاماً( و�شط تقارير عن  وتاأتي مغادرة 
احتمال انتقاله اإىل يوفنتو�س بطل الدوري الإيطايل 
م�شطرب  مو�شم  بعد  الأخ���رة،  الثمانية  املوا�شم  يف 
مع الفريق اللومباردي الذي جرده من �شارة القيادة 
ل�����ش��ال��ح زم��ي��ل��ه ح���ار����س امل���رم���ى ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي �شمر 
ب�شاأن  اتفاق  اإىل  التو�شل  هاندانوفيت�س، يف ظل عدم 

جتديد عقده الذي من املقرر اأن ينتهي عام 2021.

اأ” مو�شم  ل� “�شري  وتوج املهاجم الرجنتيني هدافاً 
مع  م�شاركة  ه��دف��اً،   29 بر�شيد   2018-2017
ينجح  مل  ان��ه  اإل  اإميوبيلي،  ت�شرو  لت�شيو  مهاجم 
بعدما  ه��دف��اً،   11 �شوى  ت�شجيل  يف  املن�شرم  املو�شم 
ب�شبب  الأخ�����ش��ر  امل�شتطيل  خ���ارج  ي��وم��اً   53 اأم�����ش��ى 

نزاعه مع اإنرت.
وحجز اإنرت ميالن ب�شق النف�س بطاقته اإىل م�شابقة 
دوري اأبطال اأوروبا، ب�شمانه املركز الرابع يف اجلولة 

الأخرة من الدوري.
و�شهدت �شفوف اإنرت العديد من التغيرات مع اإقالة 
املا�شي،  “اأيار”  م��اي��و  يف  �شباليتي  لوت�شانو  امل���درب 
وت�ش�شلي  اإيطاليا  ومنتخب  يوفنتو�س  مدرب  وحلول 

الإجنليزي ال�شابق اأنطونيو كونتي بدًل منه.
النتقالت،  �شوق  يف  ال��ل��وم��ب��اردي  الفريق  ن�شط  كما 
غودين  دييغو  الأوروغ���وي���اين  م��ع  الآن  حتى  فتعاقد 
ولعب  ح��ر،  انتقال  يف  الإ�شباين  مدريد  اأتلتيكو  من 
الو�شط الدويل الإيطايل نيكولو باريال من كالياري 

ملدة خم�شة اأعوام. 

اإيك�ردي على اأبواب يوفنتو�س

عزف الربازيلي نيمار على وتر ناديه ال�شابق 
ذكرياته  اأجمل  اإحدى  اأن  بالتاأكيد  بر�شلونة 
يف كرة القدم هي “الرميونتادا” التي حققها 
مع النادي الكاتالوين يف دوري اأبطال اأوروبا 
�شان  باري�س  احل��ايل  ناديه  �شد  عامني  قبل 
جرمان، معززا التقارير عن رغبة باتت اأقرب 

اىل نية غر خافية، بالعودة اىل اإ�شبانيا.
عاما،   27 البالغ  املهاجم  ت�شريحات  واأت��ت 
املتوقعة  ع����ودت����ه  م����ن  ي���وم���ني  ن���ح���و  ق���ب���ل 
العا�شمة  ف��ري��ق  م��ع  ال��ت��م��اري��ن  ل���ش��ت��ئ��ن��اف 
رغبته  ع��ن  ت��ق��اري��ر  و���ش��ط  ل��ك��ن  الفرن�شية، 
يف ال���رح���ي���ل ع���ن ال����ن����ادي ال�����ذي ج��ع��ل منه 
العامل، عندما دفع يف �شيف  اأغلى لعب يف 
2017 مبلغ 222 مليون يورو ل�شمه من 

بر�شلونة.
ويف مقابلة مع موقع “اأوه ماي غول” اأثناء 
اأج���اب نيمار ردا على  ت��واج��ده يف ال��ربازي��ل، 
قدم  كرة  كالعب  ذكرياته  اأف�شل  عن  �شوؤال 
بذهبية  ال���ربازي���ل  م��ع  ال��ف��وز  ه��ي  “الأوىل 
ري��و دي جانرو  الأوملبية )يف  الأل��ع��اب  دورة 
�شيف 2016(. والثانية هي +الرميونتادا+ 
�شد باري�س. عندما �شجلنا الهدف ال�شاد�س، 
توّلد لدي �شعور مل اأختربه من قبل... كان 

مذهال!«.
ال�����دور ثمن  ن��ي��م��ار يف ح��دي��ث��ه اىل  وي�����ش��ر 
مو�شم  يف  الأب��ط��ال  دوري  مل�شابقة  النهائي 
بر�شلونة  خ�شر  عندما   ،2017-2016
معجزة  وح��ق��ق  ب��اري�����س،  يف  ذه��اب��ا  �شفر4- 
يف  جرمان  �شان  ا�شت�شاف  عندما  الإي��اب  يف 
م��ل��ع��ب ك��ام��ب ن���و، ومت��ك��ن م��ن ال��ف��وز 1-6 
الثواين  يف  روب��رت��و  �شرجي  �شجله  ب��ه��دف 
بتمريرة  ال�شائع،  بدل  الوقت  من  الأخ��رة 
حا�شمة من نيمار بالذات الذي كان قد �شجل 

هدفني من اأهدافه فريقه ال�شتة.
واأت�����ت ه���ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات ب��ع��د وق���ت وجيز 
يف  لرغبته  اإ�شافية  اإ�شارة  نيمار  توجيه  من 
العودة اىل بر�شلونة، اذ ن�شر �شريطا م�شورا 
الكاتالوين  النادي  �شعار  فيه  يظهر  ق�شرا 
بطل اإ�شبانيا، قبل عودته املتوقعة اىل باري�س 
لاللتحاق بتمارين �شان جرمان بطل فرن�شا، 

ا�شتعدادا للمو�شم املقبل.
ث��واٍن فقط  ال�شريط، ومدته نحو ع�شر  ويف 

�شورة  تظهر  اإن�شتاغرام،  ح�شابه  على  ُن�شر 
لنيمار ُمثَبّتة مع �شورة اأخرى لوالده، وبني 
وجهيهما �شعار بر�شلونة على لوحة جدارية. 
م�شجعي  م��ن  وا�شعة  ان��ت��ق��ادات  نيمار  واأث���ار 
ت��داول عدد  اذ  التوا�شل،  فريقه عرب مواقع 
باإ�شعال  اأح���ده���م  ف��ي��ه  ي��ق��وم  ���ش��ري��ط��ا  منهم 
الرقم )10(،  الذي يحمل  الالعب  قمي�س 
فيه  يظهر  ب�شريط  اآخ����رون  ت��الع��ب  بينما 
نيمار حامال قمي�شه، وجعلوا نهايته تظهر 

قيامه برمي القمي�س يف �شلة املهمالت.
ال��ربازي��ل حيث  ي��زال نيمار متواجدا يف  ول 
اأن يخو�س مناف�شات بطولة  املقرر  كان من 
كوبا اأمركا مع منتخب بالده، لكنه تعر�س 
لإ�شابة قبل اأيام من انطالقها، وغاب تاليا 

عن املنتخب الذي توج باللقب.
وعلى �شعيد اإ�شابته يف كاحل قدمه اليمنى، 
اأك���د امل��ه��اج��م ال����دويل ال��ربازي��ل��ي ن��ي��م��ار اأنه 
من  تقريبا”   100% ب��ن�����ش��ب��ة  “تعافى 
ال��ي��م��ن��ى حتى  الإ�����ش����اب����ة يف ك���اح���ل ق���دم���ه 
القدم  لكرة  دورة  يف  ال��وق��ت  بع�س  لعب  اأن��ه 
قبل  ال�شبت  موؤ�ش�شته  نظمتها  اخلما�شية 

عودته املقررة الإثنني اإىل باري�س.
وقال يف باريدا غراندي )ولي��ة �شاو باولو( 
اأو  غ��ل��وب��و���ش��ب��ورت و”يو  ن��ق��ل��ت  م���ا  ب��ح�����ش��ب 
لكن  تقريبا،   100% تعافيت  “لقد  اإل”: 

ينق�شني فقط التدريب«.
واأدىل  ت��ق��ري��ب��ا  دق��ي��ق��ة   30 ن��ي��م��ار  ول���ع���ب 
بت�شريح مقت�شب لقناة “ريد بول”، الراعي 
للدورة، وتفادى الإجابة عن الأ�شئلة املتعلقة 
مب�شتقبله مع �شان جرمان و�شط تقارير عن 

رغبته بالعودة لناديه ال�شابق.
باري�س،  اإىل  الثنني  نيمار  و�شول  وُينتظر 
بعد اأ���ش��ب��وع م��ن امل��وع��د ال���ذي ا���ش��ت��اأن��ف فيه 
ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان حت�����ش��رات��ه للمو�شم 

اجلديد.
وكان النادي قد اأ�شدر بيانا لذعا بحق نيمار 
بالتمارين، معربا  التحاقه  على خلفية عدم 
عن “ا�شتنكاره” لهذا الأمر، واأن الالعب مل 
يكن قد ح�شل على اإذن م�شبق لهذا الغياب، 

وحمذرا من اتخاذ “الجراءات املنا�شبة«.
ل��ك��ن وال����د ن��ي��م��ار وم���دي���ر اأع���م���ال���ه، اأك����د ان 
النادي اململوك من �شركة قطر لال�شتثمارات 

الريا�شية، كان على علم باأن نيمار �شيتاأخر 
لرتباطه بن�شاطات ملوؤ�ش�شته اخلرية، ومنها 

هذه الدورة يف كرة القدم اخلما�شية.
وان�شم نيمار اىل الفريق الباري�شي يف �شيف 
يورو،  م��ل��ي��ون   222 م��ق��اب��ل   2017 ال��ع��ام 
كانت قيمة البند اجلزائي لف�شخ تعاقده مع 

النادي الكاتالوين.
غيابات  �شابتهما  باري�س  يف  مو�شمني  وبعد 
حتقيق  يف  وف�شل  الإ�شابات،  ب�شبب  مطولة 

م�شابقة  يف  ل�شيما  امل��رج��وة  النتائج 
اأ�شارت  اأوروب�������ا،  اأب���ط���ال  دوري 
ال��ت��ق��اري��ر يف الآون�����ة الأخ����رة 
العودة  يف  ن��ي��م��ار  رغ���ب���ة  اىل 
الذي  الفريق  بر�شلونة،  اىل 
األ��وان��ه منذ العام  داف��ع ع��ن 

اىل  النتقال  قبل   2013
فرن�شا.

�شان  م�شوؤولو  يو�شد  ومل 
اأم��ام رحيل  الباب  جرمان 

نيمار، لكن ب�شروط.
ت�شريحات  اأح����دث  ويف 
املدير  قال  ال�شاأن،  بهذا 

النجم  للفريق  الريا�شي 
الربازيلي ال�شابق ليوناردو 

متوز/يوليو  م���ن  ال��ت��ا���ش��ع  يف 
احلايل “باإمكان نيمار ترك باري�س 

اإذا ك���ان ه��ن��اك عر�س  ���ش��ان ج��رم��ان 
ينا�شب اجلميع«.

“لو  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  اأ���ش��اف 
الرحيل  نيمار  “باإمكان  باريزيان”، 
ع����ن ب���اري�������س ����ش���ان ج����رم����ان )ه����ذا 
ال�شيف( اإذا كان هناك عر�س ينا�شب 
اجلميع. لكن حتى اليوم، ل نعلم اإذا 
باأي  اأو  �شراءه  يريد  اأح��د  كان هناك 

�شعر«.
اأدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  ي�����ش��اف ذل���ك اىل 
ب��ه��ا رئ��ي�����س ال��ن��ادي ال��ق��ط��ري نا�شر 
فوتبول  ف���ران�������س  مل��ج��ل��ة  اخل��ل��ي��ف��ي 
“اأريد  ف��ي��ه��ا  ق����ال  امل���ا����ش���ي،  ال�����ش��ه��ر 
لع�����ب�����ني ج�����اه�����زي�����ن ل����ت����ق����دمي كل 
القمي�س  ���ش��رف  ع���ن  ل��ل��دف��اع  ���ش��يء 
ال��ن��ادي. من  والن��خ��راط يف م�شروع 

ل يريد، اأو ل يفهم، نلتقي ونتحدث. هناك 
ب��ال��ط��ب��ع ع��ق��ود ن��ح��رتم��ه��ا، ل��ك��ن الأول���وي���ة 
يجربه  مل  كامل...  ب�شكل  امل�شروع  لتما�شك 
يدفعه  )نيمار(. مل  التوقيع معنا  على  اأحد 
اأحد. جاء على دراية كاملة لالنخراط بهذا 

امل�شروع«.

ال�شيفية من نهايتها، يحوم  مع اقرتاب �شوق النتقالت 
الغمو�س حول وجهات الكثر من الأ�شماء يف كرة القدم، 
يف وقت حتتدم فيه املناف�شة بني اأندية اأوروب��ا على تعزيز 

�شفوفها ا�شتعداداً للمو�شم املقبل.
ويف ما يلي اأبرز الالعبني الذين مل تتحدد وجهتهم املقبل 

حتى الآن:

اإي�صكو
ري��ال مدريد، �شقط  البقاء يف �شفوف  اإ���ش��راره على  رغ��م 
مدرب  ح�شابات  م��ن  األرك����ون  اإي�شكو  الإ���ش��ب��اين  ال��الع��ب 
من  وب��ات قريباً  زي��دان،  الدين  زين  الفرن�شي  “امللكي”، 

الرحيل يف فرتة النتقالت احلالية.
تعاقد  لإي�شكو، هو  بالن�شبة  اأك��رب  ب�شكل  الأم��ور  وما عقد 
اإيدين ه��ازارد، وال�شربي لوكا  ريال مدريد مع البلجيكي 
“امللكي”  ت�شكيلة  اإي�شكو خارج  الذين قد يدفعا  يوفيت�س، 

حال اأ�شر على البقاء للمو�شم املقبل.
ومن اأبرز الأندية املهتمة يف التعاقد مع اإي�شكو هم اآر�شنال 

ومان�ش�شرت �شيتي الإجنليزيني، ويوفنتو�س الإيطايل.

اإيكاردي
بعد اأن اأعلن اإنرت ميالن الإيطايل اأن مهاجمه الأرجنتيني 
ولن  �شوي�شرا،  يف  الفريق  مع�شكر  �شيغادر  اإيكاردي  م��اورو 
فتحت  ال�شيف،  هذا  للنادي  الآ�شيوية  اجلولة  يف  ي�شارك 
ال��ت��ك��ه��ن��ات اأب��واب��ه��ا اأم����ام م�����ش��ر ال���الع���ب، ال����ذي �شهدت 

عالقته مع النادي يف املو�شم املا�شي توتراً كبراً.
وترغب العديد من الأندية الإيطالية والأوروبية بالتعاقد 
مع الهداف الأرجنتيني، لعل اأبرزها يوفنتو�س ومان�ش�شرت 

يونايتد ت�شيل�شي الإجنليزيني.

بوغبا
اأثارت ال�شحف العاملية العديد من التكهنات حول الوجهة 

بوغبا،  ب��ول  فرن�شا  منتخب  م��ع  ال��ع��امل  لبطل  املحتملة 
باأندية  اأخ��رة  وت��ارة  اإ�شبانية،  باأندية  تقارير  تربطه  فتارة 
�شفوف  عن  �شرحل  يوغبا  اأن  املوؤكد  من  لكن  اإيطالية. 
فريقه احلايل مان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي، الذي لقى 

فيه انتقادات عدة املو�شم املا�شي.

نيمار
بدا وا�شحاً اأن النجم الربازيلي نيمار دا �شيلفا يبحث عن 
طوق النجاة للخروج من باري�س �شان جرمان الفرن�شي، 
اإ�شبانيا،  ع��م��الق��ي  اأح����د  اإىل  ب��الن��ت��ق��ال  ا���ش��م��ه  وارت���ب���ط 

بر�شلونة اأو ريال مدريد.
اإل اأن موقف الربازيلي ما زال معلقاً، نظراً لقيمة ال�شرط 
التخلي  الكبرة يف عقده، ورف�س �شان جرمان  اجلزائي 

عنه باأي ثمن.

بيل
لعل وجود الويلزي غاريث بيل يف �شفوف ريال مدريد من 
اأكرث الأمور التي ت�شبب �شداعاً يف رئي�س النادي، خ�شو�شاً 
النادي،  قبل جماهر  املكروهني من  اأك��رث  من  ب��ات  واأن��ه 
وف��ق��د ثقة ك��ل م��ن ح��ول��ه، مب��ا فيهم امل���درب زي��ن الدين 
زيدان. وارتبط ا�شم الالعب بالن�شمام لأندية مان�ش�شرت 

يونايتد واإنرت ميالن وفريقه ال�شابق توتنهام.

اأوزيل
مع الرتاجع الكبر يف العتماد على �شانع الألعاب م�شعود 
الإ�شباين  امل���درب  ت��ويل  منذ  اآر���ش��ن��ال،  �شفوف  يف  اأوزي����ل 
اأوناي اإميري م�شوؤولية قيادة الفريق، بات الرحيل اخليار 

الأف�شل بالن�شبة لالأملاين.
وت��ك��اد ل تكون هناك  م��ع��روف،  اأوزي���ل غ��ر  ولكن م�شر 
ال�30  �شاحب  لها  يرحل  قد  التي  الأن��دي��ة  ح��ول  تقارير 

عاماً. 

نيم�ر يعزف على وتر بر�سلونة يف  ذكرى »الرميونت�دا« وجه�ت ح�ئرة يف املريك�تو ال�سيفي

وا�شل مدرب مان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي، اأويل جونار 
�شول�شاير، مت�شكه لالحتفاظ بخدمات لعبه الفرن�شي 
بول بوغبا، يف ظل التقارير التي تربطه بالنتقال اإىل 
ريال مدريد الإ�شباين يف النتقالت ال�شيفية احلالية.

وجلاأ �شول�شاير اإىل و�شيلة جديدة لإغراء بوغبا بالبقاء، 
احلمر”  “ال�شياطني  خا�شها  ودي��ة  مباراة  عقب  قائاًل 
اأمام برث غلوري الأ�شرتايل “2-0”، اإذ قال: “القرار 
النهائي مل يتحدد بعد ب�شاأن الالعب الذي يحمل �شارة 

قيادة الفريق، لدينا عدة خيارات و�شنعلن ب�شكل نهائي 
عن قائد الفريق، مع بداية املو�شم اجلديد«.

م�شراً اإىل احتمالية تقلد بوغبا ل�شارة قيادة مان�ش�شرت 
يونايتد يف املو�شم املقبل.

واأ�شاف املدرب الرويجي: “�شرى ما �شيحدث، ولكن 
قائداً  �شيكون  فاإنه  امللعب،  يف  يونغ  اآ�شلي  تواجد  طاملا 
وملا  “نعم..  ق��ال:  لل�شارة،  بوغبا  حمل  وعن  للفريق”، 

ل؟«.

مدرب يون�يتد يرف�س التخلي عن بوغب�

حيت ال�شحافة الرومانية مواطنتها “امللكة” �شيمونا 
النكليزية،  ومي��ب��ل��دون  ببطولة  ف��وزه��ا  عقب  هاليب 
امل�شرب،  ك���رة  ال���ك���ربى يف  الأرب������ع  ال��ب��ط��ولت  ث��ال��ث��ة 
حمققة اأول األقابها على الع�شب الإنكليزي يف الغراند 
�شالم، والثاين يف البطولت الكربى بعد رولن غارو�س 
الفرن�شية العام املا�شي. وباتت هاليب امل�شنفة �شابعة، 
اأول رومانية حترز لقب البطولة العريقة، بعد فوزها 
 2-6 ع�شرة  احل��ادي��ة  وليام�س  �شرينا  على  ال�شبت 
و6-2 يف 56 دقيقة، لتحرم الأمركية املخ�شرمة من 
اإحراز لقبها الكبر الرابع والع�شرين الكبر ومعادلة 
الرقم القيا�شي لالأ�شرتالية مارغريت كورت. واختات 
النكليزية  اللغة  �شبورتوريالور”  “غازيتا  �شحيفة 
للتعبر عن فخرها باجناز ابنة ال� 27 عاما، فعنونت 

على �شفحتها الأوىل “ملكتنا” باأحرف من ذهب.
فقالت  و”كليك”،  “ليربتاتا”  �شحيفتا  ت�شذ  ومل 
من  ذات��ه  ال�شعور  اأم�س  ي��وم  �شيمونا  “منحتنا  الأوىل 
عام  كومانت�شي  ن��ادي��ا  جت���اه  ب��ه  �شعرنا  ال���ذي  ال��ف��خ��ر 
يف مونرتيال “ثالث  الأوملبية  الألعاب  خالل   1976
رائعة!”،  كانت  املباراة  اجلمباز”:  ذهبية يف  ميداليات 
كرة  لنجمة  تقديرها  عن  معربة  فعنونت  الثانية  اأم��ا 
واأف���ردت  حلمنا«.  لتحقيق  �شيمونا،  “�شكرا  امل�����ش��رب 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��ح��ف ال��ت��ي ل ت�����ش��در ورق��ي��ا الأح���د، 
م�شاحة كبرة على مواقعها اللكرتونية لفوز هاليب، 
وميبلدون”،  “ملكة  ب���  ليبرا”  “رومانيا  فاحتفلت 
“املثالية”  امل���ب���اراة  “اأديفارول”  ا�شتح�شرت  بينما 

لالعبة “دخلت تاريخ كرة امل�شرب العاملي«.

ه�ليب ملكة يف عني ال�سح�فة الروم�نية

غريزم�ن: اللعب اىل ج�نب 
مي�سي »�سع�دة ل ت�سدق« 

بر�شلونة  ل��ن��ادي  اجل��دي��د  الفرن�شي  امل��ه��اج��م  غ��ري��زم��ان،  اأن���ط���وان  اأع����رب 
بطل  جن��م  جانب  اىل  قريبا  باللعب  �شعادته  ع��ن  ال��ق��دم،  لكرة  الإ���ش��ب��اين 

اإ�شبانيا الأرجنتيني ليونيل مي�شي، وا�شفا �شعوره ب�”�شعادة ل ت�شدق«.
وقال الالعب املتوج بطال للعامل يف مونديال رو�شيا 2018 مع منتخب 
بالد، “اأنا �شعيد جدا ، مت�شوق للعمل مع املجموعة والتعرف على زمالئي 
للنادي  التلفزيونية  القناة  مع  ال�شبت  ليل  مقابلة  يف  وذل��ك  اجلدد”، 

الكاتالوين.
اىل  اأدت  خطوة  يف  غريزمان،  مع  التعاقد  الأ�شبوع  ه��ذا  بر�شلونة  واأع��ل��ن 
خالف مع فريقه ال�شابق اأتلتيكو مدريد الذي اعترب اأن مبلغ 120 مليون 
يورو الذي دفعه النادي الكاتالوين، وهو قيمة البند اجلزائي لف�شخ تعاقده 

مع نادي العا�شمة الإ�شبانية، غر كاٍف.
الالعب  ب��ني  الإت��ف��اق  ان  ال��وا���ش��ح  “من  اأن���ه  اإىل  ب��ي��ان  اأتلتيكو يف  وا���ش��ار 
اىل  يورو  مليون   200 البند اجلزائي من  وبر�شلونة ح�شل قبل خف�س 
اأن  اىل  ال�شبت  اإ�شبانية  �شحافية  تقارير  اأ���ش��ارت  فيما  مليونا”،   120
امل�شاألة اىل الحت��اد الدويل  املن�شرم �شرفع  املو�شم  ال��دوري  و�شيف بطل 

)فيفا(.
الطبي  للفح�س  غ��ري��زم��ان  �شيخ�شع  الم���ور  اإل��ي��ه  ���ش��ت��وؤول  م��ا  وبانتظار 
الروتيني اليوم )الأحد(، قبل التوقيع ر�شميا على عقده اجلديد مع بطل 

الدوري الإ�شباين وتقدميه ر�شميا اىل و�شائل الإعالم وامل�شجعني.
عقده  اأن  حني  يف  وكان غريزمان يرتبط بعقد مع اأتلتيكو حتى 2023، 

اجلديد من املقرر اأن يبقيه يف بر�شلونة حتى 2024.

•• هونغ كونغ-الفجر

كجم   100 ف��وق  وزن  يف  برونزية  ميدالية  للجودو  لل�شباب  الوطني  منتخبنا  لع��ب  اأ�شاف 
مبناف�شات اأم�س اإىل ر�شيد اإجنازات بعثتنا امل�شاركة يف بطولة اآ�شيا املفتوحة بهونغ كونغ، لي�شبح 

اإجمايل عدد امليداليات التي ح�شدتها البعثة 4 ميداليات، بواقع ف�شية و3 برونزيات.
وجنح الدرمكي يف اإحراز املركز الثالث بعد اأن فاز على الالعب التايالندي وانقرجن يف مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع، فيما خ�شر زميله اأحمد النقبي يف مناف�شات وزن حتت 60 
كجم اأمام بطل منغوليا بات�شرين اأنبي�س بفارق النقاط يف نف�س الوزن، وذلك مبناف�شات منتخب 

ال�شباب التي اأقيمت باليوم الثاين، بعد اأن خ�ش�شت مناف�شات اليوم الأول لفئة النا�شئني.
اآ�شيا للفئات العمرية  و�شوف تعود غدا بعثة منتخبنا الوطني بعد امل�شاركة يف بطولتي كاأ�س 
التي اأقيمت يف مكاو، ثم هونغ كونغ، و�شهدت بطولة هونغ كونغ م�شاركة 100 لعب ولعبة 

من 15 دولة اآ�شيوية، وتراأ�س بعثة منتخبنا يف البطولتني حممد جا�شم اأمني ال�شر امل�شاعد 
م�شرف اجلودو املحلي رئي�شا، و�شمت معه املدرب الياباين هاراجوت�شي نويا، بجانب 7 لعبني 
واأحمد  امل�شجري،  علي  واأح��م��د  الدرمكي،  ح�شن  وعلي  جمعة،  وح��ارب  الثمري،  عي�شى  هم 
م�شاء  للتجمع  املنتخب  ويعود  احلو�شني.  ورا���ش��د  الثمري،  جا�شم  واأح��م��د  النقبي،  في�شل 
للنا�شئني  اآ�شيا  غرب  بطولة  يف  للم�شاركة  املقبل  اخلمي�س  ل��الأردن  لل�شفر  ا�شتعدادا  الأربعاء 
وال�شباب للجودو للمنتخبات والأندية الآ�شيوية واملقامة هناك خالل الفرتة من 18 اإىل 23 
يوليو اجلاري، وي�شارك منتخبنا بعدد 6 لعبني هم اأحمد النقبي، واأحمد جا�شم الثمري، 
جمعة،  وح��ارب  الدرمكي  علي  ال�شباب  م�شتوى  وعلى  الثمري،  وعي�شي  احلو�شني،  ورا���ش��د 
�شاكر  �شمر  العراقي  برئا�شة  اآ�شيا  غرب  لحت��اد  التنفيذي  املكتب  اجتماع  البطولة  ويتخلل 
وال��ذي ميثل الإم��ارات فيه حممد جا�شم اأمني ال�شر امل�شاعد لحتاد الإم��ارات للجودو نائب 

رئي�س احتاد غرب اآ�شيا.

برونزية جديدة جلودو الإم�رات يف بطولة اآ�سي� املفتوحة بهونغ كونغ 



يجل�س على مقعد املرح��س 5 اأي�م لدخول غيني�س
جل�س رجل بلجيكي على قاعدة املرحا�س ملدة خم�شة اأيام تقريبا 

هذا الأ�شبوع يف حماولة لت�شجيل رقم قيا�شي عاملي.
48 عاًما والذي يتعلم  ودخل جيمي دي فرين، البالغ من العمر 
لي�شبح �شائق حافلة، حتدي اجللو�س ملدة 165 �شاعة على قاعدة 
منت�شف  يف  املحاولة  لهذه  خ�شي�شا  اإع���داده  مت  ال��ذي  املرحا�س 
حانة، لكنه ا�شت�شلم �شباح اجلمعة  12 يوليو متوز بعد اجللو�س 

ملدة 116 �شاعة فقط.
وقال دي فرين لتلفزيون رويرتز “ال�شخرية من الذات هي اأف�شل 
الدعابات. ملاذا اأفعل هذا؟ ملاذا ل؟ ل اأحب �شيئا اأكرث من �شخرية 
ال�شيء  نف�س  اأفعل  اأن  يكون مبقدوري حينئذ  لأنني  النا�س مني، 
وكان  �شاعة  كل  دقائق  ملدة خم�س  براحة  له  ُي�شمح  وك��ان  معهم«. 
يجمعها على مدار ال�شاعات مبا ي�شمح له بالنوم. ومن املفارقات 
املرحا�س  قاعدة  لأن  نظرا  لق�شاء حاجته  للقيام  يحتاج  كان  اأنه 
ال�شرف  ب��ن��ظ��ام  م��و���ش��ول��ة  غ��ر  احل��ان��ة  يف  عليها  يجل�س  ال��ت��ي 
ال�شحي. ومل يكن اجللو�س ملدة طويلة اأمرا �شهال. وقال دي فرين 

اإنه كان متعباً للغاية واأ�شيبت �شاقاه.
ول يوجد رقم قيا�شي عاملي ر�شمي للجلو�س يف املرحا�س، لكن دي 
�شاعة قبل   100 ملدة  اآخر فعل ذلك  اكت�شف �شخ�شا  اإنه  فرينقال 

ذلك.
كانت  القيا�شية  لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة  اأن  فرين  دي  واأ�شاف 
وال�شهود  امل�شوؤولني  واأن  قيا�شي  رقم  ت�شجيل  مبحاولة  علم  على 

املحليني كانوا يقومون بالتحقق من �شحتها.

زراعة نوعية تعيد الب�سر جزئي� ل� 6 مكفوفني
ا�شتعاد 6 مكفوفني ب�شرهم اجلزئي عرب عملية زرع تنقل ال�شور 
مبا�شرة اإىل املخ، وذلك بوا�شطة كامرا فيديو مثبتة على نظارات 
الق�شرة  يف  زراع��ت��ه��ا  مت��ت  كهربائية  اأق��ط��اب  اإىل  لقطات  تر�شل 

الب�شرية للدماغ.
ل��ن��دن وج����راح م�شت�شفى  وو���ش��ف امل��ح��ا���ش��ر يف ج��ام��ع��ة ك��ول��ي��دج 
ب�”املهم” والذي قام  التطور  األيك�س �شورت هذا  اأوبتيغرا للعيون 
تك�شا�س  يف  الطبية  بايلور  كلية  من  اأمركيون  متخ�ش�شون  به 

وجامعة لو�س اأجنلو�س يف كاليفورنيا.
كانت  ال�شابق  “يف  الربيطانية:  ديلي ميل  �شورت ل�شحيفة  وقال 
هناك حماولت لزرع عني باأع�شاء اآلية )اإلكرتونية( وهي عملية 
تكون  اأن  منك  يتطلب  وه��ذا  نف�شها.  العني  يف  ال���زرع  على  تركز 

لديك عني عاملة، وع�شب ب�شري عامل«.
“العني متاما،  الفريق الأمركي  اأم��ا يف هذه احلالة فقد جت��اوز 
الأمر الذي مينح الأمل للكثر والكثر من الأ�شخا�س”، بح�شب 
نقلة  “هذه  ل��ن��دن  كوليدج  جامعة  يف  املحا�شر  واأ���ش��اف  ���ش��ورت. 
اإنها ر�شالة  منوذجية لعالج الأ�شخا�س امل�شابني بالعمى الكامل. 
اأمل حقيقية«. وبح�شب ما ن�شرت �شحيفة الغارديان الربيطانية، 
فاإن هذه التكنولوجيا مل ُتخترب على اأولئك الذين ولدوا م�شابني 
بالعمى. وطلب الفريق الأمركي من امل�شاركني امل�شابني بالعمى 
مظلمة،  كمبيوتر  �شا�شة  اإىل  ي��ن��ظ��روا  اأن  ���ش��ن��وات،  منذ  ال��ك��ام��ل 
مواقع  يف  ع�شوائي  ب�شكل  يظهر  ال��ل��ون  اأبي�س  مربعا  وي��ح��ددون 
خمتلفة على ال�شا�شة. وبالفعل، متكن امل�شاركون من العثور على 

املربع، معظم الوقت.
اإنه  عقد،  من  يقرب  ما  منذ  بالعمى  امل�شاب  فيليب،  ب��ول  ويقول 
عندما ارتدى النظارة ليخرج مع زوجته، متكن من روؤية الر�شيف 

والع�شب.
واأ�شاف “اإنه لأمر مده�س حقا اأن تكون قادرا على روؤية �شيء ما، 

حتى لو كان جمرد نقاط اإ�شاءة يف الوقت احلايل«.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae
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غوغل تتج�س�س على املح�دث�ت ال�سوتية اخل��سة
بعد معلومات ك�شفتها و�شيلة الإعالم البلجيكية “يف اآر تي”، اأقرت �شركة غوغل، اخلمي�س، باأن موظفيها لديهم نفاذ 

اإىل ت�شجيالت خدمتها للم�شاعدة ال�شوتية، واأن هذه اخلدمة قد ت�شجل اأحيانا من دون اأن ي�شغلها امل�شتخدم.
وعادة يتم تفعيل خدمة امل�شاعدة ال�شوتية من غوغل عندما يتوجه اإليها امل�شتخدم، من خالل ال�شغط على زر اأو 

خماطبتها.
واأقرت املجموعة باأن هذا التطبيق قد ي�شجل عن طريق اخلطاأ، عندما ير�شد تعبرات يف اخللفية قد ي�شتخدمها 

ككلمات مفتاح.
امل�شاعدة  ت�شجيالت م�شتخدمي خدمة  اإىل  ي�شتمعون  لغات  ب��اأن خ��رباء  الإج��راء  العمالقة هذا  املجموعة  وب��ررت 

ال�شوتية، بهدف حت�شني فهمها للكنات املختلفة.
واأ�شافت اأنه عمل “�شروري ل�شتحداث منتجات مثل “اأ�شي�شتنت غوغل«.

وكانت “يف اآر تي” قد قالت اإنها ا�شتمعت اإىل اأكرث من األف ت�شجيل ماأخوذ من اأجهزة يف بلجيكا وهولندا، حواىل 
153 منها �شجل عن طريق اخلطاأ.

يقدم  منهم  والبع�س  اأولده���م،  اأو  العاطفية  حياتهم  عن  م�شتخدمني  بني  حم��ادث��ات  الت�شجيالت  تلك  وت�شمل 
معلومات �شخ�شية مثل عناوينهم.

وحتقق غوغل يف كيفية ت�شريب هذه الت�شجيالت من جانب موظف “مل يلتزم بال�شيا�شة املعمول بها يف جمال اأمن 
املعلومات«. واأ�شارت اإىل اأن موظفيها لي�س يف و�شعهم الطالع اإل على 0،2 يف املئة من الت�شجيالت
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اأخطر املهن على �سحة الإن�س�ن
ن�شرت هيئة الرقابة وحماية حقوق امل�شتهلك يف رو�شيا نتائج درا�شة اأجرتها 
عام 2018، تبني اأكرث املهن التي تعر�س لها املواطنون يف البالد لأ�شرار 

ج�شدية و�شحية.
تلك  رو�شيا هي  املواطنني يف  املهن على �شحة  اأخطر  ف��اإن  للدرا�شة  وتبعا 
 %  47.5 فنحو  والفحم،  وامل��ع��ادن  الفلذات  وا�شتخراج  باملناجم  املتعلقة 
اإىل الأطباء ب�شبب  من الذين عملوا يف تلك املجالت العام املا�شي جل��اأوا 
معاناتهم من بع�س امل�شكالت ال�شحية واجل�شدية. كما اأظهرت الدرا�شة اأن 
ثاين اأخطر اأنواع املهن والأعمال يف البالد كانت تلك التي ترتبط باإعادة 
تدوير املواد، كالبال�شتيك اأو املعادن ..اإلخ، حيث تبني اأن 27.3 % من الذين 
يعملون يف هذا املجال ي�شكون من اأعرا�س �شحية. وثالث اأخطر املهن وفقا 
للدرا�شة كانت تلك املرتبطة بامل�شتودعات يف نقل وتخزين الب�شائع، فنحو 
% من العمال يف تلك املهن يزورون عيادات الأطباء با�شتمرار. ورابعا   10.5
 5 نحو  اأن  تبني  حيث  البناء،  باأعمال  املرتبطة  املهن  حّلت  للدرا�شة  وفقا 
من  الفائت  العام  يعانون  كانوا  رو�شيا  يف  املجال  ه��ذا  يف  العاملني  من   %
م�شكالت يف ال�شحة، وتلتها يف اخلطورة املهن املرتبطة بالأعمال الزراعية 
وجمالت الغابات، وال�شيد وتربية الأ�شماك، حيث كانت تلك الن�شب 3.9 
%. واأ�شار القائمون على الدرا�شة اإىل اأن الإ�شابات املتعلقة مبجال العمل 
يف رو�شيا كانت قد انخف�شت ب�شكل ملحوظ عام 2018 مقارنة بعام 2013، 

حيث انخف�شت اأعداد الإ�شابات بنحو 3 اآلف اإ�شابة.

»اأبو الكمبيوتر « يف�رق احلي�ة بعمر 93 ع�م�
ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز الأمركية، اأن ال�شخ�س الذي عبد الطريق 
اأمام اخرتاع احلا�شوب ال�شخ�شي والكلمات املرورية، تويف، يوم اجلمعة، بعد 

م�شار علمي حافل قدم فيه خدمة جليلة للب�شرية.
واأورد امل�شدر اأن فرناندو كرباتو الذي رحل عن 93 عاما، داخل دار للرعاية، 
كان ممن �شاعدوا على اخرتاع “الكمبيوتر” من خالل تطوير ما يعرف 

ب�”امل�شاركة الزمنية” يف احلو�شبة.
من  اأ�شخا�س  جمموعة  يتمكن  اأن  على  الزمنية،  امل�شاركة  ه��ذه  وت��ق��وم  
نف�شه، من خالل خطوط هاتفية،  الوقت  واح��د يف  التفاعل، مع حا�شوب 
وهذا الأمر كان مبثابة تطور كبر، يف �شتينيات القرن املا�شي وجعل من 

كرباتو مبثابة اأب للكمبيوتر ب�شكله احلديث.
ال�شحي للمخرتع  ال��و���ش��ع  اإن  ك��رب��ات��و،  اإمي��ي��ل��ي  ال���راح���ل،  اأرم��ل��ة  وق��ال��ت 
ال�شكري، ورحل فرناندو  الفذ، تدهور كثرا من جراء م�شاعفات مر�س 
م��ع��ه��د ما�شا�شو�شت�س  ف��خ��ري يف  اأ���ش��ت��اذ  ل��ق��ب  ي��ح��م��ل  ع��ن احل���ي���اة، وه���و 

للتكنولوجيا.
واأ�شرف  املرموق،  العلمي  املعهد  املهنية يف  كرباتو معظم م�شرته  وق�شى 

هل اأجرت ك�ردا�سي�ن عملية 
للح�سول على خ�سر نحيل؟

ت���������ش����اءل����ت م������دي������رة الأع������م������ال 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة- ال�����روم�����ان�����ي�����ة “ 
ح�شلت  كيف  �شواري”  انا�شتازيا 
ال�����واق�����ع  كيم  ت���ل���ف���زي���ون  جن���م���ة 
ع��ل��ى خ�����ش��ر نحيل  ك���اردا����ش���ي���ان  
املم�شوق  ج�����ش��ده��ا  وم��ن��ح��ن��ي��ات 
وقالت عرب ح�شابها اخلا�س على 
اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي: 
كيف  يل  تو�شحي  اأن  “اأرجوِك 
لهذا  ي��ا  يكون مم��ك��ًن��ا..؟  اأن  لهذا 
�شنوات  م��ن  اأع��رف��ك  اأن��ا  اخل�شر! 
بهذا  اأرك  مل  اأن���ن���ي  اإّل  ع���دي���دة، 

ال�شكل ُم�شبًقا.«
اأجريت  “هل  مُمازحًة:  واأ�شافت  
هذا  اأ�شالعك؟”  لإزال����ة  عملية 
م��ن��ت�����ش��را ب�شكل  اأ���ش��ب��ح  ال�������ش���وؤال 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ع���ل���ى  ����ش���ري���ع 
وت�شاءل املتابعون اإن فعال خ�شعت 
اأجل  م���ن  ج��راح��ي��ة  لعملية  ك��ي��م 
احل�شول على خ�شر �شغر بهذا 
احلجم اإل اأن الرد مل يظهر بعد.

ا�ستخدام اله�تف اخللوي 
لياًل يك�سبك وزن� زائدا

الفئران،  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت  ح��دي��ث��ة   درا����ش���ة  ك�شفت 
الأجهزة  اأو  ال��ه��وات��ف  م���ن  امل��ن��ب��ع��ث  ال�����ش��وء  اأن 
يف  ال�����ش��دي��دة  ال��رغ��ب��ة  ي�شبب  ال��ل��ي��ل،  يف  اللوحية 
تناول ال�شكريات ما يوؤدي اىل زيادة الوزن ح�شب 

�شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
واأ�شافت الدرا�شة اإىل اأن التعر�س لل�شوء الأزرق 
الأجهزة  ع���ن  ال���ن���اجت  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال�����ش��وء  اأو 
الإل��ك��رتون��ي��ة ل�����ش��اع��ة واح����دة ف��ق��ط  ي��وؤث��ر على 
�شهية الفئران، ويجعلها اأكرث عر�شة لالأكل غر 

ال�شحي.
يف  ال�شكر   ارت��ف��اع  م�شتويات  العلماء  لح��ظ  كما 
اأن احليوانات  الدم لدى الفئران، مما ي�شر اإىل 
مل تكن قادرة على حرق ال�شكر يف اأج�شامهم، وهو 
ما ينبه ملخاطر الإ�شابة مبر�س ال�شكري. يذكر 
اأن هناك ارتباطا وثيقا بني الدرا�شات التي تقام 

على الفئران ونتائجها على الإن�شان.

ي�سبح عرب مين�ء �سيدين يوميً� اإىل العمل      
العا�شمة  امل��روري��ة يف  ب��الزدح��ام��ات  ذرع���اً  �شاق  اأن  بعد 
اإىل  اأن يتوجه يومياً  الأ�شرتالية، قرر بطل يف ال�شباحة 

عمله عرب ميناء �شيدين. 
ويرغب بيرت دون “48 عاماً” اأن يتخلى عن و�شائل النقل 
التقليدية، وال�شتفادة الق�شوى من امليناء ال�شهر، عرب 

ال�شباحة يومياً من واإىل عمله.
قادر  اأن��ه  الطويلة  امل�شافات  يف  املحرتف  ال�شباح  ويعتقد 
على حتقيق هذا الهدف، وهو يف خ�شم مفاو�شات ب�شاأن 
اإىل  بالإ�شافة  املخت�شة،  الهيئات  م��ع  ال�شالمة  ق�شايا 

حماولة احل�شول على موافقة زوجته.
لي�شل  كيلومرتاً   1.5 مل�شافة  ال�شباحة  اإىل  دون  ويحتاج 
اإىل عمله، وميلك ثقة مطلقة يف قدرته على عبور املمر 
املائي املزدحم، لكنه يعرتف باأن الكثرين يعتقدون باأنه 
واخلدمات  الطرق  هيئة  با�شم  متحدث  وق��ال  جمنون. 
اإن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن  ���ش��ي،  اأي ب��ي  ال��ب��ح��ري��ة ل�شبكة 
اأنه  اإل  للقانون،  خمالفة  لي�شت  امل��ي��ن��اء  ع��رب  ال�شباحة 
لي�شجع دون على القيام بذلك، لأنه ميكن اأن يوؤثر على 
حركة ال�شفن والعبارات. اإل اأن ال�شيد دون يعتقد اأنه قادر 
على حتديد وقت تنقله حول ال�شفن العابرة، وا�شتخدام 

جهاز التعومي الفوري �شيجعله بارزاً لهذه ال�شفن.

»يوم حلوم الكالب« بكوري� اجلنوبية
ال���ذي���ن يعار�شون  الأ���ش��خ��ا���س  م���ن  ال��ع�����ش��رات  ت��ظ��اه��ر 
كيم  الأمركية  املمثلة  بينهم  ال��ك��الب،  حل��وم  ا�شتهالك 
“يوم حل��وم الكالب” يف  اإح��ي��اء  با�شنغر، يف �شول خ��الل 
الآخر  20 على اجلانب  ووق��ف ح��وايل  كوريا اجلنوبية. 
الكالب.  حلوم  ا�شتهالك  على  ال�شرعية  لإ�شفاء  داع��ني 

ومل ت�شدر تقارير عن وقوع اأعمال عنف.
اأكرث  اأول  ومبوجب اعتقاد تقليدي، اجلمعة املا�شية هو 
اأي��ام ح��رارة يف كوريا اجلنوبية. ويظن كثر من  ثالثة 
ح�شاء  اأو  ال��ك��الب  حل��وم  ت��ن��اول  اأن  اجلنوبيني  الكوريني 
للتغلب  ال��ق��وة  الثالثة مينحهم  الأي���ام  تلك  ال��دج��اج يف 
على احلرارة. وقالت با�شنغر: “علينا اإنهاء هذه الق�شوة 

على هذا الكوكب«.
ق��ان��ون��ي��ا ول  ال��ك��الب لي�س  اأن حل��م  اإىل  جت���در الإ����ش���ارة 
حمظورا �شراحة يف كوريا اجلنوبية، لكن مطاعم حلوم 

الكالب ت�شهد اإقبال مرتاجعا يف ال�شنوات الأخرة.

تغرمي في�سبوك 5 ملي�رات 
قال م�شدر مطلع اإن جلنة التجارة الحتادية الأمركية 
واف���ق���ت ه����ذا الأ����ش���ب���وع ع��ل��ى ت�����ش��وي��ة ق��ي��م��ت��ه��ا ح���وايل 
يف  حتقيقها  ب�شاأن  في�شبوك  م��ع  دولر  مليارات  خم�شة 
بيانات  م��ع  الجتماعي  التوا�شل  �شركة  تعامل  طريقة 

امل�شتخدمني.
تبادلت  في�شبوك  باأن  اللجنة حتقيقا يف مزاعم  وجتري 
ع��ل��ى ن��ح��و غ���ر م��الئ��م ال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ل�شبعة 
اأناليتيكا  كيمربج  �شركة  مع  م�شتخدم  مليون  وثمانني 
الربيطانية لال�شت�شارات التي مت اإ�شهار اإفال�شها. ويركز 
التحقيق على ما اإذا كان تبادل البيانات ونزاعات اأخرى 
في�شبوك  ب��ني   2011 ع��ام  اإىل  ي��رج��ع  اتفاقا  انتهكا  ق��د 

والهيئة التنظيمية.
»Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw« املمثلة اإلزا غونزالي�ص خالل ح�صورها العر�ص الأول لفيلم

 يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. »رويرتز«

جرحى مبهرج�ن 
مط�ردة الثريان 

الإ�شباين،  الأح��م��ر  ال�شليب  ق��ال 
اإىل  ن��ق��ل��وا  اأ���ش��خ��ا���س  خ��م�����ش��ة  اإن 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ل���ل���ع���الج م����ن ج����روح 
من  ال�شابع  ال��ي��وم  يف  بها  اأ�شيبوا 
ال�شنوي  ف��رم��ني  ���ش��ان  م��ه��رج��ان 
مدينة  يف  ال�������ث�������ران  ل����رك���������س 

بامبلونا.
ال�شابع  ب���ني  امل��م��ت��دة  ال���ف���رتة  ويف 
م���ن ي��ول��ي��و وال����راب����ع ع�����ش��ر منه، 
كل  ال����ش���خ���ا����س،  اآلف  ي�����ش��ط��ف 
���ش��ب��اح، وي���رت���دي ك���ث���رون منهم 
حمراء،  واأو�شحة  بي�شاء  قم�شانا 
يف ال�شوارع ال�شيقة للمدينة التي 
الو�شطى،  للقرون  تاريخها  يعود 
ب��غ��ر���س ال��رك�����س م���ع ال���ث���ران يف 

تقليد م�شتمر منذ قرون.
مرتا،   875 مل�����ش��اف��ة  م���ط���اردة  ويف 
نزعة  ذات  ث�����ران  ���ش��ت��ة  ت��رك�����س 
اإىل  م�����ن ح���ظ���رت���ه���ا  ه���ج���وم���ي���ة 
يحاول  ب��ي��ن��م��ا  امل�������ش���ارع���ة  ح��ل��ب��ة 
الإ�شابة  تفادي  بجوارها،  البع�س 
حتت  ال�شقوط  اأو  الثران  بقرون 

حوافرها.
واأورد ال�شليب الأحمر اأن الثران 
الذين  العدائني  اأي��ا من  مل ت�شب 
ال�شبت،  امل���ه���رج���ان،  يف  ����ش���ارك���وا 
يف  اأ���ش��ي��ب��ا  �شخ�شني  اأن  واأو����ش���ح 
واأ�شيب  ال�شقوط  نتيجة  ال����ذراع 
اآخ����ران ب��ك��دم��ات يف ال��راأ���س بينما 

اأ�شيب الأخر يف ال�شدر.
ويقتل امل�شارعون الثران يف وقت 
لحق من اليوم يف حلبة امل�شارعة، 
وتتعر�س هذه الطقو�س لنتقادات 

حقوقية وا�شعة.

�سفرة غ�م�سة م�ستع�سية على احلل منذ عقود
يف  الأمريكية  املركزية  ال�شتخبارات  مقر  يعدُّ 
مدينة لنغلي موطناً لواحدة من اأكرث ال�شفرات 
غمو�شاً يف العامل، حيث جذبت عدداً كبراً من 
 3 م��دى  على  الأل��غ��از  وع�شاق  ال�شفرات  حمللي 

عقود. 
وبقي “كريبتو�س” وهو متثال م�شفر مت اإن�شاوؤه 
بدون  �شانبورن  جيم  الأمريكي  الفنان  بوا�شطة 
اأن مت تثبيته يف الأ�شل يف مقر وكالة  حل، منذ 
ال����ش���ت���خ���ب���ارات امل���رك���زي���ة يف ن��وف��م��رب م���ن عام 

.1990
للوكالة،  ال��ت��اب��ع��ون  ال�����ش��ف��رات  خ����رباء  وي��ك��اف��ح 
وكذلك غرهم من ع�شاق حل الألغاز املحرتفني 
حول العامل لك�شف اأ�شرار 1800 حرف مت نحتها 
يف الكتلة النحا�شية التي يبلغ طولها 12 قدماً، 
وعلى ال��رغ��م م��ن جناحهم يف ف��ك رم��وز ثالثة 
من الر�شائل امل�شفرة، اإل اأن الر�شالة الرابعة ل 

تزال دون حل.
وا�شتخدم اخلرباء جميع التقنيات املعروفة حلل 
ال�شفرات، لكنهم عجزوا حتى الآن عن فك رموز 

ومن  ح��رف��اً.   97 املكونة من  الأخ���رة،  الر�شالة 
الأوىل مت  الثالثة  الأج��زاء  اأن  املثر لالهتمام، 
حلها يف غ�شون 8 �شنوات، ومنذ ذلك الوقت مل 
يتم اإحراز اأي تقدم يذكر، بح�شب موقع اأوديتي 

�شنرتال.
ن�شبياً  ب�شيطني  اأول جزاأين  اإن  اخل��رباء  ويقول 
مبا فيه الكفاية، بحيث ميكن لأي �شخ�س على 
معرفة قوية بالت�شفر حلهما، يف حني اأن اجلزء 
اأما الرابع فيبدو م�شتحيل  الثالث اأكرث تقدماً، 

احلل حتى الآن.
�شانبورن عن  ذل��ك، مل ميتنع  الرغم من  وعلى 
الكفاية،  فيه  مب��ا  متعاوناً  ك��ان  حيث  امل�شاعدة، 
وقدم تلميحني حتى الآن للم�شاعدة يف حل اللغز 

الذي ا�شتع�شى على احلل.
ل  لكن  ع��م��ره،  م��ن  ال�شبعني  �شانبورن  وجت���اوز 
داعي للقلق على م�شر اللغز بعد وفاته، حيث 
قام باإيداع احلل يف �شندوق ودائع لدى �شخ�س 
موؤمتن، ميكن الرجوع اإليه يف حال متكن �شخ�س 

ما من حل ال�شيفرة يف نهاية املطاف.

�سكران مرجتى: لن اأ�س�رك يف »  ب�ب احل�رة «
“باب  يف  ت�شارك  لن  باأنها  مرجتى   ال�شورية  �شكران  املمثلة  �شرحت  اأن  منذ 
احلارة” من تاأليف م��روان ق��اووق واإخ��راج حممد زهر رجب، ا�شتجد اأمران 

على ال�شاحة الفنية.
الأول هو توارد اأخبار عن اختيارها للم�شاركة يف اجلزء احلادي ع�شر، والثاين 
تاأكيد خرب اأن الن�شخة الأوىل “باب الأوىل” يف طريقها لالإلغاء ب�شكل نهائي، 

ما يعني اأنها اإن اعتذرت �شتغيب كلياً عن هذا العمل.
لن ت�شارك يف هذا  واأدبياً  اأخالقياً  “الفن” باأنه  �شكران عادت و�شرحت ملوقع 
العمل ال�شامي ال�شهر اإل بالن�شخة التي كتبها فوؤاد �شربجي ويخرجها موؤمن 
املال، ويف حال مل يتم فيها اإنتاج جزء جديد من الن�شخة الأوىل فاإين م�شتعدة 

للغياب ولي�س عندي م�شكلة.
وعادت واأكدت رف�شها للظهور يف اجلزء احلادي ع�شر الذي يح�شر حالياً حتت 

اإ�شراف املخرج حممد زهر رجب.


