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�شحنة اأدوية من الإمارات 
للم�شت�شفى امليداين يف ال�شالع

•• ال�ضالع -وام:

يف  امل��ي��داين  امل�شت�شفى   .. امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  زودت 
حمافظة ال�شالع بالأدوية وامل�شتلزمات الطبية الالزمة.

نبيل  ا�شتقبالها  يف  ك��ان  اأدوي���ة  ب�شحنة  امل�شت�شفى  ت��زوي��د  مت  فقد 
من  املقدم  بالدعم  اأ�شاد  الذي  ال�شالع  حمافظ����ة  وكي��ل  العفي���ف 
دول���ة الإم�����ارات ع��ر ذراع��ه��������ا ل��الأع��م��ال الإن�����ش��ان��ي��ة هيئة الهالل 
�شت�شاهم  الطبية  وامل�شتلزمات  الأدوي��ة  اأن هذه  .. معترا  الحمر 
يف حت�شني اخلدمات ال�شحية والطبي��ة للم�شتفيدين يف حمافظة 

ال�شالع.
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حممد بن را�شد يرعى حفل تخريج الدورة 
امل�شرتكة والأركان  القيادة  كلية  يف   28

•• اأبوظبي -وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
حفل تخريج الدورة الثامنة والع�شرين يف كلية القيادة و 
الكلية  ام�س يف مقر  ال��ذي جرى م�شاء  امل�شرتكة  الأرك��ان 

بالعا�شمة اأبوظبي.
الكلية  اإىل مقر  �شموه  و���ش��ول  ل��دى  الإح��ت��ف��ال  ب���داأ  وق��د 
م�شتعر�شا ثلة من حر�س ال�شرف الذي اأدى التحية ل�شموه 

عزف  ثم  امل�شلحة  بالقوات  ال�شباط  كبار  بعدها  �شافح  و 
ال�شالم الوطني بعد ذلك اأعقبه اآيات من الذكر احلكيم.

الكلية  قائد  األقى  حيث  ذل��ك  بعد  احلفل  فقرات  وت��وال��ت 
اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي كلمة رحب فيها ب�شاحب 
وقيادتنا  م��ع��اه��دا اهلل  واحل�����ش��ور  احل��ف��ل  راع����ي  ال�����ش��م��و 
وكلياتها  مبعاهدها  امل�شلحة  قواتنا  تبقى  ب��اأن  الر�شيدة 
منيعا  وح�شنا  الإم����ارات  �شعب  لفخر  م�شدرا  الع�شكرية 

حلماية دولتنا احل�شارية والإن�شانية.
)التفا�شيل �س2(

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

حممد بن را�شد يحيي كبار ال�شباط وخريجي الدورة الثامنة والع�شرين يف كلية القيادة و الأركان امل�شرتكة  )وام(

�شديق فاروق، اأحد قادة حركة الحتجاج من اأجل احلرية والتغيري ، يتحدث يف موؤمتر �شحفي يف اخلرطوم  

حكام ال�شارقة وعجمان واأم القي�ين وراأ�س اخليمة ي�ؤدون 
�شالة اجلنازة على جثمان خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي

•• ال�ضارقة-وام:

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأدى 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  ال�شارقة 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو 
اأم القيوين و�شاحب ال�شمو  املجل�س الأعلى حاكم 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 

الأع��ل��ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ���ش��ب��اح ام�����س �شالة 
�شلطان  بن  خالد  ال�شيخ  له  املغفور  على  اجل��ن��ازة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  جن��ل  القا�شمي  حممد  ب��ن 

ال�شارقة يف م�شجد امللك في�شل بال�شارقة.
ال�شيخ  �شمو   .. �شموهم  جانب  اإىل  ال�شالة  واأدى 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب 

�شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة.
)التفا�شيل �س4-3(

احلكام يوؤدون �شالة اجلنازة على املغفور له ال�شيخ خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي  )وام(

وفد من اجلامعة العربية يف اخلرطوم لدعم احلوار

ق�ى التغيري تقبل التفاو�س مع النتقايل ال�ش�داين ب�شروط
قنا�ضة احلوثي يقتلون اأطفاال بال�ضالع

اجلي�س اليمني يحرر اأجزاء وا�شعة من �شعدة 
•• اليمن-وكاالت:

تقدماً  اأح���رزت  اجلي�س  ق��وات  اإن  مينية،  م�شادر  قالت 
جديداً يف حمافظة �شعدة �شمال البالد. 

وا�شعة يف جبهة  اأج���زاء  اليمني  ق��وات اجلي�س  وح��ررت 
امل����زرق ال��واق��ع��ة ب��ني م��دي��ري��ت��ي ال��ظ��اه��ر وح��ج��ة، بعد 
مع  اللحظة  حتى  م�شتمرة  ت��زال  م��ا  عنيفة  مواجهات 
موقع  ذك����ره  مل��ا  وف��ق��اً  الن��ق��الب��ي��ة،  احل��وث��ي  ميلي�شيا 

�شبتبمر نت اأم�س الأربعاء.
وجنحت قوات اجلي�س اليمني باللتحام الع�شكري بني 
املزرق  وجبهة  حجة،  مبحافظة  حر�س  مديرية  جبهة 

مديرية الظاهر غربي حمافظة �شعدة.
النارية  ال�شيطرة  اليمني  اجلي�س  ق���وات  وا�شتطاعت 
على اخلط الرابط بني املزرق يف عزلة الفج واملالحيظ 
م�شرع  عن  املواجهات  واأ�شفرت  بها.  املحيطة  واملناطق 

وجرح عدد من عنا�شر ميلي�شيا احلوثي النقالبية. 
هذا وقتل ر�شا�س قنا�س ميلي�شيات احلوثي النقالبية 
ملحافظة  ال��ت��اب��ع��ة  بقعطبة  ال��ق��ف��ل��ة  منطقة  يف  ط��ف��ال 

ال�شالع جنوب اليمن.
وقال م�شدر حملي اإن قنا�شا حوثيا اأنهى حياة الطفل 
حممد �شالح امل�شرقي )14عاما(، بعد يوم واحد على 

مقتل طفلني بر�شا�س القنا�شة.
�شريعا  امل�شرقي  حممد  الطفل  �شقط  التفا�شيل،  يف 
خرفة  ب��وادي  مبزرعتهم  وال��ده  مل�شاعدة  توجهه  اأث��ن��اء 

القريب من القفلة مبديرية قعطبة. حيث اأفاد امل�شدر 
قنا�س  ر�شا�شة  ج�شده  اخ���رتاق  ف��ور  ت��ويف  الطفل  اأن 

ميلي�شيا احلوثي النقالبية.
اأن قنا�شة امليلي�شيا احلوثية مازالت م�شتمرة يف  يذكر 
ا�شتهداف املدنيني بجبهة حجر ب�شورة مبا�شرة، كما اأن 

معظم ال�شحايا من الن�شاء والأطفال.
ظفري  قرية  اأه��ايل  من  طفالن  الثنني  �شقط  كذلك، 
م��دي��ري��ة قعطبة  غ���رب  ���ش��م��ال  ب��اج��ة  ج��ن��وب  ال�شريفة 

بر�شا�س قنا�شة امليلي�شيا احلوثية.
وذكر م�شدر حملي اأن عملية ال�شتهداف كانت مبا�شرة 
و�شيم  هما:  القتيالن  والطفالن  �شكنهم.  اأم��اك��ن  اإىل 

م�شلح قا�شم)بليم(، وخطاب حم�شن اجلحايف.
ال��ع��ام ملجل�س التعاون  اأع���رب الأم���ني  اأخ���رى،  م��ن جهة 
لدول اخلليج العربية عبداللطيف الزياين، عن اإدانته 
اأبها  مطار  على  احل��وث��ي  الإره��اب��ي  للهجوم  ال�شديدة 
الدويل جنوب اململكة العربية ال�شعودية، الذي اأدى اإىل 
اإ�شابة العديد من املدنيني وو�شفه باأنه جرمية اإرهابية 

تتعار�س مع القانون الدويل والإن�شاين.
وا���ش��ت��ن��ك��ر الأم�����ني ال���ع���ام ا���ش��ت��ه��داف امل��ن�����ش��اآت املدنية 
جرمية  باعتباره  اململكة،  يف  بال�شكان  الآهلة  واملناطق 
ح���رب، وت��ه��دي��دا م��ب��ا���ش��را ل�����ش��الم��ة امل��دن��ي��ني الآمنني 
وا�شحا  وبرهانا  فيها،  واملقيمني  اململكة  مواطني  من 
القيم  لكل  الره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شات  جت���اوز  على 

الإ�شالمية والقوانني الدولية.

•• اخلرطوم-وكاالت:

التلفزيون  اأذاع��������ه  ب���ي���ان  اأف�������اد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ب����اأن  ال�������ش���وداين 
اأم�س  اأم���ر  الن��ت��ق��ايل  الع�شكري 
 235 ب���ال���ع���ف���و ع�����ن  الأرب�������ع�������اء 
ع�����ش��وا اأ���ش��ريا م��ن ح��رك��ة جي�س 
حترير ال�شودان، اإحدى جماعات 
اإقليم  يف  تن�شط  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ش��ة 
دارفور بغرب البالد. وذكر البيان 
الفتاح  اأول عبد  للفريق  املن�شوب 
املتهمني  العفو عن  يتم  الرهان 
الأ�شرى من حركة جي�س حترير 

ال�شودان البالغ عددهم 235.
احلرية  ق�����وى  اأع���ل���ن���ت  ح����ني  يف 
والتغيري �شروط قرارها امل�شاركة 
مع  املبا�شرة  التفاو�س  جل�شة  يف 
املجل�س الع�شكري النتقايل، مبا 
�شاركت  التي  الإجماع  قوى  فيها 
باأربعة  ال�������ش���اب���ق  الج���ت���م���اع  يف 

اأع�شاء.
اأعلنتها  التي  ال�شروط  اأهم  ومن 
حول  التفاو�س  يكون  اأن  القوى 
فقط  ال�����ش��ي��ادي  املجل�س  ت�شكيل 
اإ�شارة  يف  فقط  �شاعة   72 ومل���دة 
ج����دول زمني  و���ش��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل 

للمفاو�شات.
تاأجيل  اإع������الن  مت  ت���ط���ور،  ويف 

�شرعة التو�شل اإىل حل.
التغيري  ق���وى  اأن  م���دين  واأف������اد 
قدمت تلك النقاط اإىل الو�شطاء 
الأف��ارق��ة، وذل��ك يف انتظار ت�شلم 
التي  النقاط  من  مكتوبة  ن�شخة 
مت التفاق عليها ال�شاعة الرابعة 
عدم  ل�شمان  وذل��ك  اأم�س،  ع�شر 
ما  ح��ول  التفاو�س  اإىل  ال��رج��وع 
ج���رت ت�����ش��وي��ت��ه. ويف وق���ت لحق 
مت اإرجاء املفاو�شات اإىل ال�شابعة 
رد  لتلقي  الفر�شة  لإتاحة  م�شاء 

الو�شطاء.
ويف وقت �شابق، ت�شلمت الو�شاطة 
بال�شودان  الإثيوبية  الإفريقية 
الع�شكري  املجل�س  م��ن  ك��ل  ردود 
النتقايل وقوى احلرية والتغيري 
مفاو�شات  ط��اول��ة  يف  للجلو�س 
اخلالف  حل�شم  ال��ي��وم،  مبا�شرة 
وا�شفة  ال�����ش��ي��ادة،  جمل�س  ح���ول 

الردود بالإيجابية.
و�شل  ال���و����ش���اط���ات،  ���ش��ي��اق  ويف 
اإىل  العربية،  اجلامعة  م��ن  وف��د 
الأربعاء، لدعم جهود  اخلرطوم، 
ال��ت��واف��ق ال��وط��ن��ي ب��ني الأط���راف 

ال�شودانية.
اإط�����ار جهود  ال����زي����ارة يف  وت���اأت���ي 
م�شاعي  لدفع  العربية  اجلامعة 

التوافق الوطني يف ال�شودان.

امل��ف��او���ش��ات امل��ب��ا���ش��رة ب���ني قوى 
واملجل�س  وال���ت���غ���ي���ري  احل�����ري�����ة 
ال�شاعة  اإىل  النتقايل  الع�شكري 
ال�������ش���اب���ع���ة، م�������ش���اء الأرب������ع������اء، 

بالتوقيت املحلي لل�شودان.
القوى موؤمترا �شحافيا  وعقدت 
حول العودة للتفاو�س، حيث اأكد 
مدين عبا�س م��دين، ع�شو قوى 
�شرورة  على  والتغيري،  احل��ري��ة 

التعامل اجلدي من اأجل التو�شل 
انتقالية دميقراطية  اإىل مرحلة 

يف ال�شودان.
احلرية  ق����وى  اإن  م����دين  وق�����ال 
ال�شتجابة  ق�������ررت  وال���ت���غ���ي���ري 
ب��ع��د قرارها  امل��ب��ا���ش��ر  ل��ل��ت��ف��او���س 
بعدولها عنه، م�شريا اإىل �شرورة 
بدء التفاو�س حول النقطة التي 
ت�شكيل  وه����ي  ح�����ش��م��ه��ا  ي��ت��م  مل 

جمل�س ال�شيادة.
مراجعة  �����ش����رورة  ع��ل��ى  و����ش���دد 
بينها  الثقة، وم��ن  بناء  اإج���راءات 
ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة حتقيق  �����ش����رورة 
الدامية  ال��ه��ج��م��ات  يف  م�شتقلة 

التي وقعت على املحتجني.
والتغيري  ق��وى احلرية  اأن  وذك��ر 
تتم�شك ب�شقف زمني للمفاو�شات 
املبا�شرة قدره 72 �شاعة من اأجل 

توؤكد انهم ا�ضتقالوا مبح�ض اإرادتهم 
الرتبية ت�دع العام الدرا�شي باإنهاء 

خدمات 249 ترب�يًا ومعلمًا
•• دبي - حم�ضن را�ضد

واإدارياً،   ، وتربوياً  وم��دي��رة   مديراً   249 خدمات  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأنهت 
الدرا�شي  ال��ع��ام  نهاية  يف  با�شتقالتهم  تقدموا  اذ  ال��رتب��وي،  امل��ي��دان  يف   ، ومعلماً 

اجلاري، لأ�شباب اأختلفت بني فئة واأخرى.
ووفقا للقرار رقم 473 ل�شنة 2019، املوقع بتاريخ 30 يونيو املا�شي، ب�شاأن اإنهاء 
خدمة موظقني، ت�شمنت قوائم ال�شتقالت 249 من خمتلف الفئات الرتبوية، اإذ 
ت�شدر املعلمني القوائم بواقع 169 معلما ومعلمة، من تخ�ش�شات  متنوعة،  و18 
روؤ�شاء  و8  التعلم،  مل�شادر  اأخ�شائيا  و11  اأكادميياً،  مر�شداً  و17  مدر�شة،  مدير 
وحدة �شوؤون طلبة وخدمات مدر�شية، و6 نواب مديرين اكادمييني، و6 تنفيذي 
اأمن و�شالمة، و7 �شكرتري، و3 اخ�شائي ور�س ريا�س اطفال، و2 اخ�شائي خمتر 

مدر�شي، و2 م�شتخدم.                                   )التفا�شيل �س5(

�ص 02

�ص 15

�ص 18

الإمارات ت�سجل اإجنازا نوعيا جديدا 

يف جمال الأقمار ال�سناعية

حمليات

احلرب بني وا�سنطن وطهران 

م�ستعلة على اجلبهة اإلكرتونية

عربي ودويل

بالأرقام والأداء.. ن�سبة جناح العرب 

80 % يف »الأمم الأفريقية«

الفجر الريا�سي

فّجر نف�ضه با�ضتعمال حزام نا�ضف
ت�ن�س: تفا�شيل الق�شاء على اإرهابي خطري

•• الفجر - تون�س

اإثر عملية مطاردة  اأنه  اأعلنت وزارة الداخلية التون�شية ام�س الأربعاء  
مطولة للعن�شر الإرهابي الفار اأمين ال�شمريي متت حما�شرته م�شاء 
للوحدة  تابعة  دوري���ات  قبل  م��ن  بالعا�شمة  النطالقة  بحي  الثالثاء 
من  وامل��ا���ش��ة  املنظمة  واجل��رمي��ة  الإره����اب  ج��رائ��م  يف  للبحث  الوطنية 
املخت�شة  للم�شالح  العامة  ل����الإدارة  التابعة  الوطني  ال���رتاب  �شالمة 
نف�شه  تفجري  اإىل  عليه عمد  النار  اإط��الق  اأث��ن��اء  واأن��ه  الوطني  لالأمن 

با�شتعمال حزام نا�شف كان يرتديه.                 )التفا�شيل �س15(

200 جثة يف مقربة جماعية بالرقة ال�ش�رية
•• الرقة-وكاالت:

عرث فريق متخ�ش�س يف �شمال �شوريا على مئتي جثة على الأقل، ُيعتقد 
اأن بينها �شحايا اعدامات تنظيم داع�س، داخل مقرة جماعية جديدة 

يف مدينة الرقة �شرقي البالد.
واأو�شح يا�شر اخلمي�س، م�شوؤول فريق ال�شتجابة الأولية يف الرقة ت�شم 
املقرة ع�شرات احلفر ويف كل منها خم�س جثث، لفتاً اإىل عثورهم على 
جثث خم�شة اأ�شخا�س بزي برتقايل، وهو ما كان التنظيم يجر رهائنه 

على ارتدائه.
يف  بالر�شا�س  رمياً  قتلوا  اخلم�شة  الرجال  اأن  اخلمي�س،  وفق  وُيعتقد 
اأن يكونوا قد قتلوا  الراأ�س، ووج��دوا مكبلي الأي��دي. ويرجح اخلمي�س 

قبل اأكرث من عامني.
وعرث الفريق يف املقرة ذاتها على جثث ن�شاء، ُيرّجح اأن ثالثا منها تعود 

لن�شاء قتلن رجماً باحلجارة نتيجة ك�شور يف اجلمجمة.
جنوب  يف  �شهر  قبل  عليها  العثور  بعد  امل��ق��رة  يف  العمل  الفريق  وب���داأ 

مدينة الرقة، التي كانت تعد املعقل الأبرز لتنظيم داع�س يف �شوريا.
ارت��ف��اع عدد  يتوقع  ال��ذي  وف��ق اخلمي�س  العمل ج��اري��ا فيها،  ي��زال  ول 

اجلثث ب�شكل كبري مع ا�شتمرار اأعمال البحث.
وت�شاف هذه املقرة اإىل �شل�شلة مقابر جماعية عرثت عليها قوات �شوريا 
الدميقراطية تباعاً بعد طردها التنظيم املتطرف يف العامني الأخريين 
التي  الرقة  مدينة  اأبرزها  �شوريا،  و�شرق  �شمال  يف  وا�شعة  مناطق  من 

خ�شرها التنظيم يف اأكتوبر 2017.
وُعرث يف وقت �شابق خالل العام احلايل، على مقرة ت�شم ما ي�شل اإىل 

املحافظة. يف  الأكر  وتعّد  املدينة،  م�شارف  على  جثة   3500

على ذّمة رواتها:
ك�الي�س وخفايا اخلمي�س الأ�ش�د يف الربملان الت�ن�شي

•• الفجر - تون�س - خا�س

تزامن  ج���ّراء  ال�شيا�شي  الرت��ب��اك  م��ن  حالة  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  تون�س  عا�شت 
ال�شب�شي  قائد  الباجي  الرئي�س  وتعر�س  العا�شمة،  �شربت  اإرهابية  عمليات 
اإىل وعكة �شحية و�شفت، ح�شب بالغ �شادر عن موؤ�ش�شة رئا�شة اجلمهورية، 
رافق  ال��ذي  الإ�شاعات  �شيل  امل�شهد،  تعميق �شبابية  زاد يف  وم��ا  »احل���ادة«.   ب� 
اإف�شال  عن  واحلديث  ال�شب�شي،  الرئي�س  وف��اة  اإع��الن  ح��ّد  وو�شل  احلدثني، 
خمطط انقالبي تعددت ب�شاأنه الروايات وكرثت اأبطاله،ويتنزل الكثري منها 

يف ادب نظرية املوؤامرة العزيزة على بع�س النخب.
الأقاويل،  م��ن  الكثري  امل�شت�شفى  التون�شي  الرئي�س  م��غ��ادرة  دح�شت  ولئن 
ون�شفت عديد ال�شيناريوهات التي ُطرحت، فان الك�شف عن حقيقة ما جرى 
وخا�شة  طرف،  من  اأكرث  مطلب  بات  يف ما اطلق عليه "اخلمي�س الأ�شود"، 

مطلب الراأي العام التون�شي.                       )التفا�شيل �س13(

التحذيرات  تتجاهل  اإي��ران 
التخ�شيب وتزيد  الدولية 

•• طهران-اأ ف ب:

جتاهلت ايران حتذيرات الوليات 
اأم�س  واأع���ل���ن���ت  واأوروب�������ا  امل��ت��ح��دة 
بتخ�شيب  تهديدها  �شتنفذ  اأن��ه��ا 
يحظره  مب�����ش��ت��وى  ال���ي���وران���ي���وم 
الت��ف��اق ال��ن��ووي امل��رم مع القوى 
النووي،  برناجمها  ب�شاأن  الكرى 

اعتبارا من الحد.
واأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س الي�����راين ح�شن 
روحاين عن هذا الجراء، حمماًل 
من جديد الوليات املتحدة واأوروبا 
املاأزق  م�شوؤولية  ورو�شيا  وال�شني 
احل���ايل ال���ذي و���ش��ل ال��ي��ه التفاق 

النووي املرم عام 2015.
وي��اأت��ي ه���ذا الع����الن ع��ل��ى خلفية 
واي��ران، و�شل  وا�شنطن  توتر بني 
حني  ي���ون���ي���و   20 يف  ذروت�������ه  اىل 
اي����ران ط��ائ��رة امريكية  اأ���ش��ق��ط��ت 
انتهكت  اإن���ه���ا  ق��ائ��ل��ة  ب����دون ط��ي��ار 
جم���ال���ه���ا اجل������وي وه�����و م����ا نفته 
اإيران  فرن�شا  وح���ّذرت  وا�شنطن. 
ت���رب���ح �شيئاً  ل���ن  اأن���ه���ا  اأم�������س م���ن 
بخروجها من اتفاق فيينا، معترًة 
�شاأنه  م��ن  لي�س  عنه  تراجعها  اأن 
ال�شديدة  ال��ت��وت��رات  زي����ادة  ���ش��وى 

اأ�شاًل يف املنطقة.

ك��������ش���ر: ت����رام����ب م��ع��ج��ب 
الفل�شطيني!  بالرئي�س  ج��دا 

•• وا�ضنطن-رويرتز:
البيت  م�����ش��ت�����ش��اري  ك���ب���ري  ق�����ال 
الأب��ي�����س ج���اري���د ك��و���ش��ر ام�س 
الأمريكي  الرئي�س  اإن  الأرب��ع��اء 
جدا"  "معجب  ت��رام��ب  دون���ال���د 
حممود  الفل�شطيني  بالرئي�س 
معه  للتوا�شل  وم�شتعد  عبا�س 
بخ�شو�س  امل��ن��ا���ش��ب  ال���وق���ت  يف 

القرتاح الأمريكي لل�شالم.
لل�شحفيني  ت�������ش���ري���ح���ات  ويف 
خ���الل م��وؤمت��ر ع��ر ال��ه��ات��ف ملح 
كو�شر اأي�شا اإىل اأن خطة ال�شالم 
اإىل توطني  تدعو  قد  الأمريكية 
يف  الفل�شطينيني  لالجئني  دائ��م 
الأماكن التي يقيمون فيها بدل 
اأ�شبحت  اأرا���س  اإىل  من عودتهم 

الآن يف اإ�شرائيل.
موؤمتر  ك�شف يف  قد  كو�شر  كان 
املا�شي  الأ����ش���ب���وع  ال��ب��ح��ري��ن  يف 
اق��ت�����ش��ادي��ة حجمها  خ��ط��ة  ع���ن 
ل���الأرا����ش���ي  دولر  م���ل���ي���ار   50
وم�شر  والأردن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

ل فراغ �شيا�شياً وامنا ارتباك

�شاحة العملية

ت�شليم �شحنة الأدوية الإماراتية للم�شت�شفى امليداين يف ال�شالع )وام(
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�شارك يف اجتماع كبار امل�ش�ؤولني باجلامعة العربية 

لتنفيذ قرارات قمة بريوت
•• القاهرة -وام:

الت�شاوري اخلا�س  الجتماع  اأعمال  الإم��ارات يف  دولة  ت�شارك 
الدورة  ع��ن  ال�����ش��ادر   47 رق��م  ال��ق��رار  تنفيذ  �شبل  مبناق�شة 
الرابعة للقمة العربية التنموية والقت�شادية والجتماعية " 
قمة بريوت " التي بداأت ام�س مبقر الأمانة العامة للجامعة 
الدكتور  الدولة  مثل  امل�شوؤولني.  كبار  م�شتوى  على  العربية 
واملن�شاأت  للم�شاريع  الوطني  الرنامج  مدير  العفيفي  اأدي��ب 

ال�شغرية واملتو�شطة بوزارة القت�شاد. ويناق�س الجتماع على 
القت�شادية يف  العربية  القمة  ق��رار  تنفيذ  �شبل  يومني  مدى 
بريوت والذي ين�س على املوافقة على م�شروع امليثاق العربي 
وال�شغرية  املتو�شطة  املوؤ�ش�شات  قطاع  لتطوير  ال�شرت�شادي 
وامل��ت��ن��اه��ي��ة ال�����ش��غ��ر. وت��ت��ن��اول امل��ق��رتح��ات امل��ط��روح��ة ماهية 
حمفزات تنفيذ امليثاق العربي ال�شرت�شادي لتطوير املوؤ�ش�شات 
امل��ت��و���ش��ط��ة وال�����ش��غ��رية وم��ت��ن��اه��ي��ة ال�����ش��غ��ر ف��ي��م��ا ب��ني ال���دول 
العربية واإن�شاء جائزة خا�شة بامل�شروعات املتو�شطة وال�شغرية 

ومتناهية ال�شغر. كما يناق�س الجتماع كيفية ال�شتفادة من 
املتو�شطة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  لتطوير  ال���ش��رت���ش��ادي  ال��ع��رب��ي  امل��ي��ث��اق 
العربية  التجارة  حجم  ل��زي��ادة  ال�شغر  ومتناهية  وال�شغرية 
يوؤدي  اأن  ميكن  وما  امل�شرتكة  العربية  وال�شتثمارات  البينية 
على  ت�شجع  التي  والدرا�شيات  البحوث  زي��ادة  من  امليثاق  اإليه 
البتكار والإبداع يف الدول العربية ودور امليثاق يف خلق فر�س 
الت�شغيل يف الدول العربي وكذلك كيف يوؤدي امليثاق اإىل زيادة 

ال�شادرات العربية اإىل العامل اخلارجي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 
رئي�س بيالرو�شيا بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بعث �شاحب 
فخامة األيك�شندر لوكا�شينكو رئي�س جمهورية بيالرو�شيا و ذلك مبنا�شبة يوم ا�شتقالل بالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س األيك�شندر لوكا�شينكو.
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل �شريجي روما�س رئي�س وزراء جمهورية بيالرو�شيا.

حممد بن را�شد يرعى حفل تخريج الدورة الثامنة والع�شرين يف كلية القيادة والأركان امل�شرتكة

امل�شرتكة  ال���ع���ل���وم  يف  و����ش���ب���اق���ة 
الكليات  اأع���رق  ت�شاهي  احل��دي��ث��ة 
واملعاهد الع�شكرية التعليمية على 

امل�شتويني الإقليمي والعاملي.
و قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
جانبه  اإىل  و  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
قائد الكلية بتكرمي اأوائل الدورة " 
ال�شتة والع�شرين " من بني 157 
 28 ال����دورة  يف  ت��خ��رج��وا  �شابطا 
من بينهم �شباط من دول عربية 

�شقيقة و دول اأجنبية �شديقة .

العزيز  ال���وط���ن  ل��ه��ذا  والإن���ت���م���اء 
ماجدا  م�شتقرا  اآمنا  وطنا  ليظل 

�شاخما " .
�شاحب   .. ال��ك��ل��ي��ة  ق���ائ���د  ح��ي��ا  و 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
املخل�شني  الرجال  وكل  مكتوم  اآل 
قواتنا  ب���ن���اء  يف  ���ش��اه��م��وا  ال���ذي���ن 
امل�شلحة البا�شلة على اأ�ش�س وطنية 
را�شخة وعلمية وعملية حتى باتت 
الواقي  وال�������درع  امل��ن��ي��ع  احل�����ش��ن 
حلماية الوطن والدفاع عن اأر�شه 

كلياتنا  تتبواأه  باتت  ال��ذي  املتقدم 
والع�شكرية  الأكادميية  ومعاهدنا 
التي  امل���ع���رف���ة  و  اخل�����رة  ب��ف�����ش��ل 
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  �شباط  اكت�شبها 
الع�شكرية  ال�������دورات  و  ال��ب��ا���ش��ل��ة 
وال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة خ��ا���ش��ة يف جمال 
بناء  و  املتقدمة  الع�شكرية  العلوم 
القيادية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال�شخ�شية 
ال��واع��ي مع  التعامل  ال��ق��ادرة على 
ك��ل ال��ظ��روف والإح���ت���م���الت التي 
تواجهها القوات امل�شلحة يف ال�شلم 

الفر�شة  ه����ذه  " اأغ��ت��ن��م   : وق����ال 
لأعر ل�شموكم عن �شادق امل�شاعر 
لوطن  والإخ��������ال���������س  وال������������ولء 
التقدم  وط����ن  والأجم���������اد..  ال���ع���ز 
والإزده�����ار.. وط��ن ال��رق��م واحد.. 
وطن الالم�شتحيل دولة الإمارات 

العربية املتحدة".
اأ���ش��اف ال��ل��وء ال��رك��ن الكعبي يف  و 
كلمته" م��ن ع��ام زاي���د اخل��ري اىل 
اخلري  قيم  ترت�شخ  الت�شامح  ع��ام 
وال��ع��ط��اء وت��ت��وط��د ث��واب��ت الولء 

املتفوقني و بارك  و قد هناأ �شموه 
للخريجني جميعا ح�شولهم على 
والبكالوريو�س  املاج�شتري  درجتي 
القيادة  ك��ل��ي��ة  مت��ن��ح��ه��م��ا  ال��ل��ت��ني 
خلريجيها  امل�����ش��رتك��ة  الأرك������ان  و 
والإدارة  ب���ال���ع���ل���وم  وت���خ���ت�������ش���ان 
ويف  الب�شرية  وامل����وارد  الع�شكرية 

العالقات الدولية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأع������رب 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
العاملي  ب��امل�����ش��ت��وى  اإع����ت����زازه  ع���ن 

ومكت�شباته.
و نوه بتاريخ كلية القيادة والأركان 
امل�شرتكة التي اأ�ش�شت مبر�شوم من 
1992 كي  ع����ام  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ع�شكرية  تعليمية  موؤ�ش�شة  تكون 
قواتنا  ل�شباط  ومنهال  متميزة 
امل�����ش��ل��ح��ة وال�����ش��ب��اط م���ن ال����دول 
ال�����ش��دي��ق��ة وال�����ش��ق��ي��ق��ة وذل����ك مبا 
وتدريب  حديثة  علوم  من  تقدمه 
ع������ال ح���ت���ى اأ����ش���ب���ح���ت رائ��������دة يف 
والعملياتي  ال��ت��ع��ب��وي  امل�����ش��ت��وي��ني 

•• اأبوظبي -وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حفل  اهلل"  "رعاه  دب������ي  ح����اك����م 
تخريج الدورة الثامنة والع�شرين 
يف كلية القيادة و الأركان امل�شرتكة 
ال���ذي ج���رى م�����ش��اء ام�����س يف مقر 

الكلية بالعا�شمة اأبوظبي.
وق���د ب���داأ الإح��ت��ف��ال ل���دى و�شول 
م�شتعر�شا  الكلية  مقر  اإىل  �شموه 
اأدى  ال��ذي  ال�شرف  ثلة من حر�س 
ل�����ش��م��وه و ���ش��اف��ح بعدها  ال��ت��ح��ي��ة 
امل�شلحة  ب��ال��ق��وات  ال�����ش��ب��اط  ك��ب��ار 
ثم عزف ال�شالم الوطني بعد ذلك 

اأعقبه اآيات من الذكر احلكيم.
وت��وال��ت ف��ق��رات احل��ف��ل بعد ذلك 
اللواء  ال��ك��ل��ي��ة  ق��ائ��د  األ���ق���ى  ح��ي��ث 
كلمة  الكعبي  عبيد  جمعة  ال��رك��ن 
راعي  ال�شمو  ب�شاحب  فيها  رح��ب 
احل���ف���ل واحل�������ش���ور م���ع���اه���دا اهلل 
ب������اأن تبقى  ال���ر����ش���ي���دة  وق���ي���ادت���ن���ا 
قواتنا امل�شلحة مبعاهدها وكلياتها 
�شعب  لفخر  م�����ش��درا  الع�شكرية 
حلماية  منيعا  وح�شنا  الإم�����ارات 

دولتنا احل�شارية والإن�شانية.

واحلرب.
العرب  ب����الإخ����وة  ���ش��م��وه  رح����ب  و 
الأجانب من منت�شبي  والأ�شدقاء 
القوات امل�شلحة يف الدول ال�شقيقة 
ي���اأت���ون اإىل  ال���ذي���ن  ال�����ش��دي��ق��ة  و 
كلياتنا  يف  ل����ل����درا�����ش����ة  دول����ت����ن����ا 
الع�شكرية وتبادل اخلرة واملعرفة 
مع �شباط قواتنا امل�شلحة وحتقيق 

امل�شالح امل�شرتكة.
ال�شيخ  �شمو   .. الإح��ت��ف��ال  ح�شر 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ح��ام��د 
اأبوظبي و معايل  دي��وان ويل عهد 
حممد ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي وزير 
و معايل  ال����دف����اع  ل�������ش���وؤون  دول�����ة 
الفريق �شاحي خلفان متيم نائب 
رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي 
و  القادة  كبار  ع��دد من  اإىل جانب 
ال�����ش��ب��اط يف ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة و 
ال�شقيقة  ال���دول  �شفراء  م��ن  ع��دد 
وال�شديقة و امللحقني الع�شكريني 
اأولياء  ���ش��ف��ارات ه��ذه ال��دول��ة و  يف 

اأمور واأقارب اخلريجني.
التقطت  الإح����ت����ف����ال  خ���ت���ام  ويف 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ال��ت��ذك��اري��ة مع  ح��اك��م دب��ي ال�شور 

ال�شباط اخلريجني .

اأكملت ا�ضتعداداتها الإطالق القمر ال�ضناعي عني ال�ضقر ال�ضبت املقبل

الإمارات ت�شجل اإجنازا ن�عيا جديدا يف جمال الأقمار ال�شناعية
•• اأبوظبي -وام:

اأكملت دولة الإمارات ال�شتعدادات 
ال�شناعي  ال��ق��م��ر  لإط�����الق  ك��اف��ة 
يوم  م����داره  اإىل  ال�شقر"  "عني 
ال�شاد�س  امل���واف���ق  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ب��ت 
م���ن ي��ول��ي��و اجل�������اري، وذل�����ك من 
املحطة الفرن�شية "غيانا" الواقعة 
ال�����ش��م��ايل لأمريكا  ال�����ش��اح��ل  ع��ل��ى 
لل�شيادة  اخل���ا����ش���ع���ة  اجل���ن���وب���ي���ة 
الفرن�شية ، وذلك يف متام ال�شاعة 
الإمارات  بتوقيت  �شباحا   5:53
بتوقيت  �شباحا   01:53:03"

جرينت�س".
وق��د م��رت ال���ش��ت��ع��دادات لإطالق 
ال�شقر"  "عني  ال�شناعي  القمر 
ا�شتغرق  ح���ي���ث  م�����راح�����ل،  ب����ع����دة 
�شحنه  ومت  ���ش��ن��وات،   4 ت�شنيعه 
اإىل  الفرن�شية  ت��ول��وز  مدينة  م��ن 
الأول  يف  الفرن�شية  غويانا  مدينة 
م����ن ���ش��ه��ر ي���ون���ي���و امل���ا����ش���ي ، ثم 
با�شرالفريق الفني لدولة الإمارات 
منذ ذلك التاريخ اإجراءات جتهيز 

الإجناز  هذا  و�شي�شيف   .2020
اجل��دي��د اإىل خ���رات الإم�����ارات يف 
جم���ال الأق���م���ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة التي 
ت��وظ��ي��ف��ه��ا لأغ���را����س مدنية  ي��ت��م 
ال�شبق  لها  ك��ان  حيث  وع�شكرية، 
م�شروع  اإط�����الق  يف  ���ش��ن��وات  ق��ب��ل 
اأول  يعد  وال���ذي   ، �شات"  "الياه 
م�شروع من نوعه يخدم القطاعني 
منطقة  يف  وامل�������دين  ال���ع�������ش���ك���ري 
على  يركز  حيث  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الف�شائية،  واخل���رة  املعرفة  نقل 
الأن���ظ���م���ة  ������ش�����راء  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 

و�شناعتها.
وي���ع���زز جن����اح دول�����ة الإم��������ارات يف 
جم����ال الأق����م����ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة من 
ال���دول  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  تناف�شيتها 
امتالك  اأ�شبح  اأن  بعد  املتقدمة، 
ب����رام����ج ال���ف�������ش���اء وال�����ق�����درة على 
ت�شنيع  جم������ال  يف  الن������خ������راط 
موؤ�شرات  اأه��م  ال�شناعية  الأق��م��ار 
قيا�س قوة الدول وتطورها املعريف 

والتقني يف عاملنا املعا�شر.
كما اأن النخراط الناجح يف جمال 

وتكنولوجيا  ال�شناعية  الأق���م���ار 
ال��ف�����ش��اء ب��وج��ه ع���ام ب���ات ج���زءا ل 
الوطني  الق���ت�������ش���اد  م���ن  ي���ت���ج���زاأ 
الإمارات،  لدولة  القومي  والأم��ن 
ت���رت���ب���ط  امل�������ج�������الت  ه��������ذه  لأن 
العديد  يف  ب��ال��ت��ق��دم  وث��ي��ق  ب�شكل 
املدنية  الأخ��������رى،  امل����ج����الت  م���ن 
متثل  فاإنها  ثم  وم��ن  والع�شكرية، 
الدولة  ل���ق���وة  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اإ����ش���اف���ة 

ال�شاملة.
وا�شتطاعت دولة الإمارات اأن تر�شخ 
من مكانتها �شمن الدول الكرى 
ال��ف�����ش��اء، فمنذ  ع���ل���وم  يف جم����ال 
اإن�شاء وكالة الف�شاء الإماراتية يف 
منت�شف عام 2014 ، واإجنازاتها 
ل تتوقف، لأنها متتلك طموحات 
واآم������ال ك���ب���رية ل��ي�����س ل��ه��ا ح����دود، 
وثابتة  واث���ق���ة  ب��خ��ط��ى  ومت�����ش��ي 
نحو حتقيق اأهدافها، ففي اأكتوبر 
الت�شنيع  ع�شر  دخ��ل��ت   2018
الف�شائي الكامل باإطالق "خليفة 
الآن  ت�����ش��ت��ع��د  ه����ي  وه�����ا   ، �شات" 
لإط����الق ال��ق��م��ر ال�����ش��ن��اع��ي "عني 

القمر اإىل مداره على ارتفاع 611 
ال�شاروخ  عن  انف�شاله  و�شيتم  كم 

بعد 57 دقيقة من الإطالق.
ال�شقر"  "عني  ال���ق���م���ر  و����ش���م���م 
ل��ت��وف��ري ت��غ��ط��ي��ة ع��امل��ي��ة مل����دة 10 
�����ش����ن����وات ق�����ادم�����ة ل���ال����ش���ت���خ���دام 
باأنه  وامل����دين،  ويتميز  الع�شكري 
مزود بنظام ت�شوير عايل الو�شوح 
والدقة ومبجرد دخوله اإىل مداره 
املنخف�س حول الأر�س على ارتفاع 
عمليه  �شيبداأ  تقريبا  ك��م   611
لالأر�س  ف�شائية  ���ش��ور  ال��ت��ق��اط 
التحكم  حم��ط��ة  اإىل  واإر����ش���ال���ه���ا 
ال�شتطالع  مركز  داخ��ل  الأر�شية 

الف�شائي.
 15 يكمل  باأنه  القمر  يتميز  كما 
يومي  ب�����ش��ك��ل  الأر������س  ع��ل��ى  دورة 
مبا�شرة  ال�����ش��ور  ا���ش��ت��الم  و���ش��ي��ت��م 
على املحطة الأر�شية التابعة ملركز 
وبالإ�شافة  الف�شائي  ال�شتطالع 
عن طريق حمطات قطبية ت�شهم 
ال�������ش���ور. كما  ���ش��رع��ة و����ش���ول  يف 
مي��ت��ل��ك " ع��ني ال�����ش��ق��ر " حمطة 

ال���ق���م���ر ل�����الإط�����الق ع����ر اإج�������راء 
ت�شمنت  الخ��ت��ب��ارات،  من  �شل�شلة 
القمر  اخ��ت��ب��ارات مالئمة  م��راح��ل 
واختبارات  ال��ق��م��ر،  ح���ام���ل  ع��ل��ى 
القمر  وت���زوي���د  ال��ق��م��ر،  ���ش��الم��ة 
والأعمال  ال���ه���اي���درازي���ن،  ب���وق���ود 
وال�شاروخ،  القمر  ب��ني  امل�شرتكة 
احلمولة،  بغطاء  القمر  وتغليف 
ودم�������ج ال���ق���م���ر ع���ل���ى ال���������ش����اروخ، 
النهائية  اجل����اه����زي����ة  وم���رح���ل���ة 

لالإطالق???????.
ال�شناعي  ال��ق��م��ر  اإط����الق  و�شيتم 
ال�شاروخ  ال�شقر" بوا�شطة  "عني 
ايرين  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع  "فيغا" 
اأول ثالث  ت�شتغرق  ، حيث  �شبا�س 
مراحل من الإطالق مدة 6 دقائق 
و 32 ثانية و�شيتم تنفيذ املراحل 
املحركات  بوا�شطة  الأوىل  الثالثة 
بي   " ال�����ش��ل��ب  ب��ال��وق��ود  امل�شتعله 
 "  9 زيفريو   ،  23 زيفريو   ،  80
عن  الرابعة  املرحلة  تتم  بينما   ..
التوجيه  و  الرت��ف��اع  طريق وح��دة 
" لتوجيه   AVUM " العلوي 

متنقلة قادرة على اإر�شال وا�شتقبال 
العامل  يف  منطقة  اأي  م��ن  ال�شور 
يف  القمر  ���ش��ور  ا�شتخدام  و�شيتم 
جمالت امل�شح اخلرائطي، والر�شد 
ال�����زراع�����ي، وال��ت��خ��ط��ي��ط امل����دين، 
والعمراين،  احل�شري  والتنظيم 
وال��وق��اي��ة م��ن ال��ك��وارث الطبيعية 
واإدارت������ه������ا، ور����ش���د ال���ت���غ���ريات يف 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت�����ش��ح��ر، ف�����ش��ال عن 
كما  وال�����ش��واح��ل.  احل���دود  مراقبة 
امل�شلحة  القوات  القمر  هذا  يخدم 
ت��وف��ري ���ش��ور وخ���رائ���ط عالية  يف 
الدقة ت�شاعدها يف حتقيق مهامها 

بكل كفاءة واحرتافية.
ت�شجل  ال�شقر"  "عني  وب��اإط��الق 
الإم�����ارات اإجن����ازا ن��وع��ي��ا ج��دي��دا ، 
يعزز من مكانتها كمركز لالأقمار 
ال�شناعية املتقدمة ، حيث �شي�شبح 
ال��راب��ع لأغرا�س  ال��ق��م��ر ه��و  ه���ذا 
ال���ر����ش���د ال�����ذي مت��ت��ل��ك��ه ال���دول���ة، 
ال�شناعية  الأق���م���ار  ع���دد  ل��ريت��ف��ع 
ومن  اأق�����م�����ار،   10 اإىل  ل���ل���دول���ة 
املتوقع اأن تبلغ 12 يف العام املقبل 

ال�شبت  ي���وم  م����داره  اإىل  ال�شقر" 
املقبل، وتوا�شل جهودها احلثيثية 
اإم����ارات����ي  م�����ش��ب��ار  اأول  لإر������ش�����ال 
املريخ  كوكب  الأمل" اإىل  "م�شبار 
يف العام 2021، الذي يتزامن مع 
احتفالت الدولة باليوبيل الذهبي 
اإي�شال  اإىل  وت��ط��م��ح  لتاأ�شي�شها، 
الأحمر خالل  الكوكب  اإىل  الب�شر 
ال��ع��ق��ود امل��ق��ب��ل��ة، ك��م��ا ت��ط��م��ح اإىل 

اإي�شال الب�شر اإىل الكوكب الأحمر 
م��ن خالل  املقبلة،  ال��ع��ق��ود  خ��الل 
الذي   ،"2117 "املريخ  م�����ش��روع 
لإعداد  وطنيا  ب��رن��اجم��ا  يت�شمن 
تخ�ش�شية  بحثية  علمية  ك����وادر 
ا�شتك�شاف  جم����ال  يف  اإم����ارات����ي����ة 
املريخ، من اأجل بناء اأول م�شتوطنة 
ب�شرية على الكوكب الأحمر خالل 

مائة عام.
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اأخبـار الإمـارات

حكام ال�شارقة وعجمان واأم القي�ين وراأ�س اخليمة ي�ؤدون �شالة اجلنازة على جثمان خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي

•• ال�ضارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأدى 
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
ال�شمو  و�شاحب  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
بن  �شلطان  ب��ن  خالد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  على  اجل��ن��ازة  �شالة  ام�س  �شباح 
حممد القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف م�شجد امللك في�شل 

بال�شارقة.
بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو   .. �شموهم  جانب  اإىل  ال�شالة  واأدى 
عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان 
عمار  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن 
بن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية و�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
اآل  زاي��د  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  والفريق  راأ���س اخليمة  القا�شمي ويل عهد 
ال�شالة على  اأدى  الداخلية كما  ال��وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
الفقيد .. معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح وال�شيخ 

في�شل بن خالد بن �شلطان القا�شمي، وال�شيخ �شامل بن حممد بن �شلطان 
عبداهلل  ب��ن  خ��ال��د  وال�شيخ  احل��اك��م،  �شمو  مكتب  يف  امل�شت�شار  القا�شمي 
بن  �شلطان  وال�شيخ  واجل��م��ارك،  البحرية  امل��وان��ئ  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي 
اأحمد القا�شمي رئي�س جمل�س لالإعالم، وال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي 
القا�شمي  عبدالرحمن  بن  �شامل  وال�شيخ  امل��دين،  ال��ط��ريان  دائ��رة  رئي�س 
رئي�س مكتب �شمو احلاكم، وال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  حميد  ب��ن  حممد  وال�شيخ  احلكومية،  ال��ع��الق��ات 
نائب  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعيد  وال�شيخ  املجتمعية،  والتنمية  الإح�����ش��اء 
�شقر  بن  هيثم  وال�شيخ  فكان،  خ��ور  مدينة  يف  احلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س 

القا�شمي نائب رئي�س مكتب �شمو احلاكم مبدينة كلباء، وال�شيخ طارق بن 
�شوؤون  دائرة  القا�شمي مدير  �شلطان  بن  وال�شيخ ماجد  القا�شمي،  في�شل 
ال�شواحي والقرى، وال�شيخ في�شل بن �شعود القا�شمي مدير هيئة مطار 
ال�شارقة الدويل، وال�شيخ عبد اهلل بن حممد القا�شمي مدير الهيئة العامة 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف - فرع ال�شارقة، وعموم عائلة القوا�شم الكرام 
وجمع من ال�شيوخ وكبار رجالت الدولة واأعيان البالد وال��وزراء وروؤ�شاء 

الدوائر واملوؤ�ش�شات الحتادية واملحلية جمع غفري من امل�شلني.
ثم توجه اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اإىل مقرة اجلبيل ليوارى جثمان الفقيد 

الرثى.

حاكم ال�شارقة يتلقى برقيات تعزية ب�فاة جنله ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي من مل�ك واأمراء وقادة الدول العربية
•• ال�ضارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
تعزية وموا�شاة، من خادم احلرمني  برقية  ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س 
العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

ال�شعودية، بوفاة املغفور له جنله ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي.
ولأ�شرة  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  واأع��رب 
يتغمده  اأن  تعاىل  امل��وىل  �شائال  املوا�شاة  و���ش��ادق  التعازي  بالغ  عن  الفقيد 
ال�شارقة  حاكم  يحفظ  واأن  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  ومغفرته  رحمته  بوا�شع 

من كل �شوء. وتلقى �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، برقية تعزية وموا�شاة، 
من جاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان ، بوفاة املغفور له جنله 

ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي.
املوىل  داع��ي��ا  موا�شاته،  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  عمان  �شلطان  واأع���رب 
القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته، واأن ي�شكنه ف�شيح جناته، واأن يلهم 

�شموه واأفراد اأ�شرته كافة، ال�شر وال�شلوان.
كما تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ، برقية 
تعزية وموا�شاة، من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد ال�شباح اأمري دولة 

الكويت، بوفاة املغفور له جنله ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي.

ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  امل��وىل  الكويت  اأم��ري  ودع��ا 
جناته ويلهم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة والأ�شرة الكرمية جميل ال�شر 

وح�شن العزاء.
�شاحب  من  وموا�شاة،  تعزية  برقية  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتلقى 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، بوفاة املغفور 

له جنله ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي.
واأع��رب جاللته يف برقيته عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته بوفاة جنل 
الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �شائال   .. ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 

بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم �شموه ال�شر وال�شلوان.

كما تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، برقية 
الأردنية  اململكة  عاهل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  من  وم��وا���ش��اة،  تعزية 
الها�شمية، يف وفاة املغفور له جنله ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي.. معربا 
�شائال   .. الأليم  امل�شاب  بهذا  واملوا�شاة  التعزية  اأ�شدق م�شاعر  جاللته عن 
اهلل جلت قدرته اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وغفرانه واأن يلهم �شاحب 

ال�شمو حاكم ال�شارقة واأ�شرته الكرمية جميل ال�شر وح�شن العزاء.
روؤ�شاء  م��ن  مماثلة  تعزية  برقيات  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتلقى 
املهنية  وال��ن��ق��اب��ات  والثقافية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ع��دد  وم�����ش��وؤويل 

واملنظمات الدولية.

•• ال�ضارقة-وام:حاكم ال�شارقة يتقبل تعازي حاكم عجمان يف وفاة خالد بن �شلطان القا�شمي

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تقبل 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة التعازي من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان ع�شر ام�س بوفاة جنله 

املغفور له ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي وذلك يف ق�شر البديع.
وتقبل التعازي اإىل جانب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخ اأحمد 
بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عبداهلل 

بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة .
اإىل  واملوا�شاة  التعازي  خال�س  عن  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأع���رب 
الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  داع��ي��اً  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب 

بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه ال�شر وال�شلوان.
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو   .. ل�شموهم  التعازي  ق��دم  كما 
عهد عجمان وال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم 
النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�شيخ  واملالية  الإداري��ة  لل�شوؤون  عجمان 
رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 

رئي�س دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان.

حاكم ال�شارقة يتقبل تعازي حاكم راأ�س اخليمة يف 
وفاة خالد بن �شلطان القا�شمي

•• ال�ضارقة-وام:

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�شمو  �شاحب  من  ام�س  التعازي 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 

بن  �شلطان  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
و�شمو  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان 
ال�شارقة.  ح��اك��م  ن��ائ��ب  القا�شمي 
ال�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  واأع��������رب 
التعازي  راأ���س اخليمة عن خال�س 

القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة ، 
القا�شمي  �شقر  بن  اأحمد  وال�شيخ 
مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
راأ�س اخليمة القت�شادية، وال�شيخ 
�شقر بن �شعود بن �شقر القا�شمي، 
�شقر  بن  �شعود  بن  خالد  وال�شيخ 

القا�شمي.

راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
اخل��ي��م��ة ب���وف���اة جن��ل��ه امل��غ��ف��ور له 
القا�شمي  �شلطان  ال�شيخ خالد بن 
وتقبل  ال��ب��دي��ع.  ق�����ش��ر  وذل����ك يف 
التعازي اإىل جانب �شاحب ال�شمو 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  ال�شارقة  حاكم 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  اإىل  وامل����وا�����ش����اة 
عز  امل��وىل  داع��ي��ا  ال�شارقة..  حاكم 
بوا�شع  ال��ف��ق��ي��د  ي��ت��غ��م��د  اأن  وج���ل 
جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته 
وال�شلوان.  ال�شر  ذويه  يلهم  واأن 
�شمو  ل�شموهم  ال��ت��ع��ازي  ق��دم  كما 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 

حاكم ال�شارقة يتقبل تعازي ويل عهد 
الفجرية يف وفاة خالد بن �شلطان القا�شمي

•• ال�ضارقة-وام:

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة التعازي 
من �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل 
عهد الفجرية ع�شر ام�س بوفاة جنله املغفور له ال�شيخ 

خالد بن �شلطان القا�شمي وذلك يف ق�شر البديع.
وتقبل التعازي اإىل جانب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو 
�شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة 

القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الفجرية عن خال�س  �شمو ويل عهد  واأع��رب  ال�شارقة. 
ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اإىل  واملوا�شاة  التعازي 
بوا�شع رحمته  الفقيد  يتغمد  اأن  امل��وىل عز وجل  داعياً 

وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه ال�شر وال�شلوان.
حمد  بن  مكتوم  ال�شيخ   .. ل�شموهم  التعازي  ق��دم  كما 
ال�شرقي رئي�س نادي الفجرية الريا�شي الثقايف وال�شيخ 
ع��ب��داهلل ب��ن ح��م��د ب��ن �شيف ال�����ش��رق��ي رئ��ي�����س الحتاد 

الإماراتي لبناء الأج�شام والقوة البدنية.
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اأخبـار الإمـارات

خميم الر�شامني ال�شغار ال�شيفي 7 ي�لي� بنادي دبي لل�شيدات
•• دبي -وام: 

اأعلن املكتب الثقايف ل�شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم 
عن انطالق "خميم الر�شامني ال�شغار ال�شيفي" بنادي دبي لل�شيدات 
اإطار  18 من ال�شهر احل��ايل وذل��ك يف  ي��وم  7 يوليو اجل��اري حتى  يف 
جهوده الفنية التثقيفية لالأطفال وال�شباب املوهوبني واملهتمني مبجال 
الفن ب�شكل عام بهدف توفري ن�شاط �شيفي نوعي يجمع بني الأهداف 

التعليمية والتنموية واأهداف الت�شلية والرتفيه.
وي�شتهدف املخيم الفئة العمرية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
6 اإىل 12 عاما ويقام بالتعاون مع مركز "�شول اآرت" للفنون مب�شاركة 

واإ�شراف فنانة اإماراتية وتت�شمن فعالياته باقة متنوعة من الأن�شطة 
ثالثي  الت�شميم  الر�شم  على  ت�شتمل  التي  املبتكرة  الفنية  وال��ور���س 
الفنية  اليدوية  والأع��م��ال  البتكار  جل�شات  الق�ش�شي  ال�شرد  الأب��ع��اد 
بالإ�شافة اإىل تنفيذ جدارية فنية من �شنع الأطفال امل�شاركني باملخيم 

يف اأجواء مت ت�شميمها ب�شكل مدرو�س يتنا�شب مع فئتهم العمرية.
كما ينظم املكتب الثقايف ل�شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لالأطفال امل�شاركني باملخيم زيارة اإىل متحف الحتاد لتعريفهم 
املباركة مع  الدولة وم�شريتها  تاأ�شي�س  املوؤ�ش�شني وجهودهم يف  بالأباء 

تنظيم ور�شة فنية لالأطفال خالل هذه الزيارة.
بنت  منال  ال�شيخة  ل�شمو  الثقايف  املكتب  مديرة  الب�شتكي  املها  وقالت 

حممد بن را�شد اآل مكتوم.. اإن تنظيم خميم الر�شامني ال�شيفي ياأتي 
يف اإطار حر�س حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن 
را�شد اآل مكتوم رئي�شة جمل�س الإم��ارات للتوازن بني اجلن�شني رئي�شة 
موؤ�ش�شة دبي للمراأة على توفري برامج متنوعة ت�شهم يف تثقيف الأطفال 
ال��ت��ي ت�شيف ملواهبهم  وال��ت��ج��ارب اجل��دي��دة  ب��امل��ه��ارات  وت��زوده��م  فنيا 
الب�شتكي  واأ�شافت  رحبة.  فنية  اأب��واب  نحو  اآفاقهم  وتفتح  البتكارية 
يعد  نوعي  قيمة وم�شمون  ذات  الأطفال مبخيمات �شيفية  اإحل��اق  اأن 
فر�شة رائعة لتم�شية اأوقات مفيدة ومثمرة ويف ذات الوقت ل تنق�شها 
اأن  اإىل  م�شرية  ال�شيفية..  الإج���ازة  مبو�شم  وال�شتمتاع  امل��رح  اأج���واء 

الرنامج مت ت�شميمه بحيث ي�شهم يف تعريف ال�شغار باأ�شاليب واأدوات 
واأ�شكال فنية جديدة بالن�شبة لهم وينمي لديهم ملكة العمل اجلماعي 
وميكنهم من تطوير روح امل�شوؤولية واحل�س الجتماعي موؤكدة حر�س 
املكتب الثقايف على اللتزام مبعايري فنية عالية تالئم الفئات العمرية 
يف  املخيم  تنظيم  وياأتي  م��وؤه��الت.  متخ�ش�شات  وباإ�شراف  امل�شتهدفة 
را�شد  بن  بنت حممد  منال  ال�شيخة  ل�شمو  الثقايف  املكتب  اإط��ار جهود 
اآل مكتوم الرامية اإىل تطوير املواهب الفنية الواعدة من خالل الور�س 
مهاراتهم  وتنمية  والثقافية  الفنية  وامل��ب��ادرات  وال��رام��ج  التفاعلية 
املزدهرة يف  والفنية  الثقافية  رافد جديدا للحركة  ليكونوا  البتكارية 

الدولة.

حاكم ال�شارقة يتقبل تعازي ال�شي�خ واأعيان البالد وال�زراء ب�فاة خالد بن �شلطان القا�شمي

حاكم ال�شارقة يتقبل تعازي �شيف بن زايد يف وفاة خالد بن �شلطان القا�شمي حاكم ال�شارقة يتقبل تعازي طحن�ن بن حممد يف وفاة خالد بن �شلطان القا�شمي

را�شد النعيمي يكرم ع�شرة مكاتب ا�شت�شارية بعجمان
•• عجمان-وام:

كرم ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
ا�شت�شارية  مكاتب  ع�شرة  بعجمان 
عجمان  اإم����ارة  يف  عاملة  متميزة 
اخلم�س  ت�شنيف  على  حل�شولها 
جن��وم والأرب���ع جن��وم خ��الل حفل 
عجمان  مركز  يف  ال��دائ��رة  اأقامته 

للدائرة. التابع   X
 AJ وح�شد كال من مكتب اي جي
الهند�شية  لال�شت�شارات  دي��زاي��ن 
وم��ك��ت��ب ال��ك��ن��دي خ��م�����س جن���وم.. 
ك��م��ا ح�����ش��دت م��ك��ات��ب ب����رو ارك 
والقاري  وابيل  و�شفاريني  ومزايا 
على  وال�شاحل  والنخيل  والهالل 

بالإ�شافة  ال��دائ��رة  و�شعتها  التي 
للتجهيزات اللكرتونية واخلطط 
من  اأن  مو�شحا  ال�شرتاتيجية.. 
حق كل فرد باملجتمع التعرف على 

مرتبة املكاتب واختيار الأكفاأ.
�شيكون  امل��ك��ات��ب  تقييم  اأن  وق���ال 
ب�شكل �شنوي كما ويحق لأي مكتب 
ا���ش��ت�����ش��اري ال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب اإع����ادة 
لن�شاف  اأ�شهر   6 خ��الل  التقييم 
اجل��م��ي��ع ودف���ع امل��ك��ات��ب ع��ل��ى بذل 
الأف�شل فالتقييم هدفه التحفيز 

والت�شجيع على العمل املميز.
ت�شنيف  نظام  " اعتمدنا  واأ�شاف 
اللجان  قبل  م��ن  املعتمد  النجوم 
امل���خ���ت�������ش���ة ل���ت���ق���ي���ي���م ال������دوائ������ر 
املكاتب  اأداء  ك��ف��اءة  تعزيز  ب��ه��دف 

وا�شهامهم  عجمان  حكومة  مظلة 
والنه�شة  ال�����ش��ام��ل  ت��ط��وره��ا  يف 
العامل  ل���ت���واك���ب  ب���ه���ا  امل��ت��ك��ام��ل��ة 

وت�شبقه يف كثري من الأحيان.
ال���دائ���رة ل تغفل عن  " ان  وق���ال 
ك�شريك  ال�شت�شارية  املكاتب  دور 
ا�شرتاتيجي لال�شتثمار يف الإمارة 
واأ�شهاماتهم يف حتقيق الإجنازات 
املن�شودة فكان واجب علينا تكرمي 
للجميع  ق��دوة  ليكونوا  املتميزين 
لنقدم  املناف�شة  روح  ب��ث  فهدفنا 
ل�شمان  جهودنا  ق�شارى  جميعا 
لالأجيال  الأف���������ش����ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

القادمة".
النعيمي  را�����ش����د  ال�������ش���ي���خ  وه����ن����اأ 
ا�شتحقت  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  امل��ك��ات��ب 

ت�شنيف اأربع جنوم.
املكاتب  ت�����ش��ن��ي��ف  ح���ف���ل  ح�����ش��ر 
و4  ال�5  ب��ال��ن��ج��وم  ال���ش��ت�����ش��اري��ة 
حممد  ع����ب����دال����رح����م����ن  �����ش����ع����ادة 
ال��ن��ع��ي��م��ي م����دي����ر ع�����ام ال����دائ����رة 
واملوؤ�ش�شات  اجل����ه����ات  وم���������دراء 
امل��ح��ل��ي��ة واخل���ا����ش���ة يف الإم�������ارة 
واملدراء التنفيذيون وكافة املكاتب 

ال�شت�شارية وو�شائل الإعالم.
واأك������د ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
اأ�شبحت  ع��ج��م��ان  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
بالإعمار  ب����ه  ي���ح���ت���ذى  من����وذج����ا 
النوعي  وال��ت�����ش��ي��ي��د  وال���ت���ط���وي���ر 
حتجز  اأن  ب���ج���دارة  وا���ش��ت��ط��اع��ت 
بف�شل  ال���ع���امل  يف  ه���ام���ة  م��ك��ان��ة 
ت�������ش���اف���ر ج����ه����ود اجل���م���ي���ع حتت 

ال��ن��ج��وم امل�����ش��رف��ة خم��اط��ب��ا بقية 
مفتوحة  ال��ف��ر���ش��ة  "باأن  امل��ك��ات��ب 
ل���ل���ب���دء م�����ن ج����دي����د والل������ت������زام 
لتحقيق  وال�شعي  ب��ال���ش��رتاط��ات 
الإجن���ازات ف��الإم��ارة ت�شتحق بذل 
والعمل  الج��ت��ه��اد  درج���ات  اأق�شى 

الدوؤوب".
املهند�س خليفة  اأو�شح  من جانبه 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ف��ال���ش��ي  ع���ب���داهلل 
العمل  اأن فريق  ب��ال��دائ��رة  امل��ب��اين 
املوؤهلة بالدائرة عملت  والكفاءات 
متوا�شلة  اأ�شهر  م��دار ثالثة  على 
ا�شرتاطات  وف��ق  امل��ك��ات��ب  لتقييم 
املكتبية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  وم���ع���اي���ري 
وامل�شاريع والكادر الفني و�شهادات 
باللوائح  اللتزام  العتماد ومدى 

•• ال�ضارقة -وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ت���ق���ب���ل 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
�شمو  ب��ح�����ش��ور  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  ال�شيخ 
نائب حاكم ال�شارقة و �شمو ال�شيخ 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل  القا�شمي 
ال�شارقة و �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
بق�شر  ام�س  ع�شر  ال�شارقة  حاكم 
بوفاة  وامل��وا���ش��اة  التعازي  البديع.. 
املغفور له ال�شيخ خالد بن �شلطان 
�شاحب  جنل  القا�شمي  حممد  بن 
ال�شمو حاكم ال�شارقة من ال�شيوخ و 
كبار رجالت الدولة واأعيان البالد 
وامل�شوؤولني  وال�����ش��ف��راء  وال������وزراء 
واملواطنني واأبناء اجلاليات العربية 

والإ�شالمية.
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  اجل��م��ي��ع  وق�����دم 
تعازيهم  خ��ال�����س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
اجللل  امل�����ش��اب  ب��ه��ذا  موا�شاتهم  و 
اأن يتغمد  امل���وىل ع��ز وج���ل  راج���ني 
يدخله  واأن  رحمته  بوا�شع  الفقيد 
�شاحب  يلهم  اأن  و  ج��ن��ات��ه  ف�شيح 

الفئة".
املكاتب ال�شت�شارية جهود  وثمنت 
ال�����دائ�����رة و���ش��ع��ي��ه��ا ل��ت��ق��دي��ر من 
ي�����ش��ت��ح��ق ف���ال���دائ���رة ع��م��ل��ت على 

وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا على  ال����ش���ت�������ش���اري���ة 
فالت�شنيف  ال��ه��ن��د���ش��ي  ال���ت���ف���وق 
للتمييز  اب��ت��ك��اري��ة  ط��ري��ق��ة  ي��ع��د 
نف�س  على  املرخ�شة  املكاتب  ب��ني 

التقييم  ال�شفافية يف  انتهاج مبداأ 
للمكاتب  املكثفة  ال����دورات  وع��ق��د 
لتعريفهم  امل��ي��دان��ي��ة  وال����زي����ارات 

بالأ�شاليب الواجب اتباعها.

يتغمد  اأن  ج���ل  و  ع���ز  اهلل  راج�����ني 
ي�شكنه  اأن  و  رحمته  بوا�شع  الفقيد 
�شاحب  يلهم  اأن  و  ج��ن��ات��ه  ف�شيح 
واأ�شرته  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
القوا�شم  اأ����ش���رة  وع��م��وم  ال��ك��رمي��ة 

الكرام ال�شر وال�شلوان.
و تقبل التعازي اإىل جانب �شموهم 
ب���ن خ���ال���د بن  .. ال�����ش��ي��خ ف��ي�����ش��ل 
���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي وال�����ش��ي��خ خالد 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  عبداهلل  بن 

الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  ����ش���وؤون 
ومعايل  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزارة  يف 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
املجتمع  وق���اي���ة  و  ال�����ش��ح��ة  وزي�����ر 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حممد 
لل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ق���رق���ا����س 
اأحمد  الدكتور  ومعايل  اخلارجية 
بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي 
وزير دولة ل�شوؤون التعليم العايل و 
امل���ه���ارات امل��ت��ق��دم��ة و م��ع��ايل عمر 

واأ�شرته  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
جميل ال�شر وح�شن العزاء.

حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ت��ق��ب��ل  و 
التعازي من كل من �شمو  ال�شارقة 
جمعة  بن  مكتوم  بن  ح�شر  ال�شيخ 
بن  خ���ال���د  الأم�������ري  و  م���ك���ت���وم  اآل 
الوليد بن طالل اآل �شعود ومعايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون 
ومعايل اأحمد جمعة الزعابي وزير 

ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي�����ر دول���ة 
معايل  و  الإ����ش���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
الأمني  امل��دف��ع  عبدالرحمن  حمد 
ال����ع����ام ل�������ش���وؤون امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  يف  ل��الحت��اد 
ومعايل �شعيد بن حممد الرقباين 
ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�س  امل�شت�شار 
حاكم الفجرية و معايل حممد بن 
اأعربوا  الذين  و  الظاهري  نخرية 
موا�شاتهم  و  تعازيهم  خال�س  ع��ن 

العالقات احلكومية وال�شيخ  دائرة 
رئي�س  القا�شمي  حميد  بن  حممد 
دائرة الإح�شاء والتنمية املجتمعية 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعيد  وال�شيخ 
احلاكم  �شمو  مكتب  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
مبدينة خورفكان وال�شيخ هيثم بن 
رئي�س مكتب  نائب  القا�شمي  �شقر 
�شمو احلاكم مبدينة كلباء وال�شيخ 
مدير  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  حممد 
مكتب رئي�س جمل�س النفط وال�شيخ 

املوانئ البحرية واجلمارك وال�شيخ 
رئي�س  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان 
وال�شيخ  لالإعالم  ال�شارقة  جمل�س 
خ��ال��د ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 
وال�شيخ  وال�شالمة  ال��وق��اي��ة  هيئة 
رئي�س  القا�شمي  ع�شام  ب��ن  خ��ال��د 
ال�شيخ  و  امل����دين  ال���ط���ريان  دائ�����رة 
القا�شمي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن  ���ش��امل 
وال�شيخ  �شمو احلاكم  رئي�س مكتب 
رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بن  فاهم 

خالد بن اأحمد القا�شمي مدير عام 
دائرة احلكومة الإلكرتونية وال�شيخ 
طارق بن في�شل القا�شمي وال�شيخ 
مدير  القا�شمي  �شلطان  بن  ماجد 
ال�����ش��واح��ي والقرى  ���ش��وؤون  دائ����رة 
القا�شمي  وال�شيخ في�شل بن �شعود 
مدير هيئة مطار ال�شارقة الدويل 
القا�شمي  �شيف بن حممد  وال�شيخ 
وال�شالمة  ال���وق���اي���ة  ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر 

وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني.

•• ال�ضارقة -وام: 

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ام�س 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  م��ن  ال��ت��ع��ازي 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
ب��وف��اة جن��ل��ه امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
ب���ن �شلطان  ال�����ش��ي��خ خ��ال��د  ت��ع��اىل 

القا�شمي وذلك يف ق�شر البديع.
�شاحب  جانب  اإىل  التعازي  وتقبل 
ال�شيخ  �شمو  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د 
ال�شيخ  و����ش���م���و  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل  القا�شمي 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 

حاكم ال�شارقة.
واأعرب الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 

•• ال�ضارقة -وام:

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
طحنون  ال�شيخ  �شمو  م��ن  التعازي 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن 
يف منطقة العني ع�شر ام�س بوفاة 
ل��ه ال�شيخ خ��ال��د بن  امل��غ��ف��ور  جن��ل��ه 
ق�شر  يف  وذل���ك  القا�شمي  �شلطان 

البديع.
�شاحب  جانب  اإىل  التعازي  وتقبل 
ال�شيخ  �شمو  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د 
حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ �شلطان 
بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
و�شمو  ال�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان 

القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة.
واأع�����رب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
خال�س  ع�����ن  ن���ه���ي���ان  اآل  حم���م���د 

ال�شارقة.. داعيا املوىل عز وجل اأن 
واأن  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد 

زايد اآل نهيان عن خال�س التعازي 
ال�شمو حاكم  اإىل �شاحب  واملوا�شاة 

ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم ذويه 
ال�شر وال�شلوان.

ذويه ال�شر وال�شلوان.
كما قدم التعازي ل�شموهم .. ال�شيخ 
وكيل  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  ه���زاع 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  دي������وان 

�شاحب  اإىل  وامل����وا�����ش����اة  ال���ت���ع���ازي 
املوىل  داعياً  ال�شارقة،  ال�شمو حاكم 
بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز 
رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 

العني وال�شيخ ذياب بن طحنون اآل 
اآل  نهيان وال�شيخ زايد بن طحنون 
نهيان مدير مكتب ممثل احلاكم يف 

منطقة العني.
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اأخبـار الإمـارات

امتحانات الإعادة لطلبة الثان�ية العامة الثالثاء املقبل
•• دبي - حم�ضن را�ضد

ع�شر  ال��ث��اين  لطلبة  الإع����ادة  امتحانات  ج���داول  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
املدار�س  جميع  على  تعميمها  مت  والتي  العامة"،  "الثانوية  واملتقدم  العام  مب�شاريه 
لبدء  موعداً  مبختلف امارات الدولة، حمددة الثالثاء املقبل املوافق 2019-7-9 

المتحانات. 
ومن املقرر اأن جترى المتحانات على ثالثة فرتات يف اليوم الواحد، اإذ يعتزم طلبة 
امل�شارين العام واملتقدم تاأدية امتحان الريا�شيات يف الفرتة الأوىل من اليوم الأول، 
بينما يوؤدون امتحان اللغة العربية يف الفرتة الثانية والرتبية الإ�شالمية يف الفرتة 

الثالثة.
ويتقدم طلبة امل�شار العام يف الفرتة الأوىل من اليوم الثاين لأداء امتحاين الأحياء 
والكيمياء، بينما يودي طلبة امل�شار املتقدم يف نف�س الفرتة امتحان الكيمياء فقط، 
اللغة  م��ادة  امتحان  اليوم  نف�س  من  الثانية  الفرتة  يف  امل�شارين  طلبة  ي��وؤدي  بينما 

الجنليزية ويف الفرتة الثالثة امتحان مادة الدرا�شات الجتماعية. 
ويف اليوم الثالث والأخري من امتحانات الإعادة يتقدم طلبة امل�شارين العام واملتقدم 
الفرتة  ال�شحية يف  العلوم  وامتحان  الأوىل  الفرتة  الفيزياء يف  مادة  امتحان  لأداء 

الثانية.
ال�شاعة  ب��داأ من  ب�شاعتان  ال��واح��دة  امل��ادة  لمتحان  الكلية  الفرتة  ال���وزارة  وح��ددت 

اإىل  الطلبة  جميع  داعية  �شباحاً،  والن�شف  ع�شر  احلادية  وحتى  والن�شف  التا�شعة 
ا�شتخدام فرتة المتحان بحكمة.

طلبة  اأداه��ا  التي   2019  �  2018 الدرا�شي  العام  نهاية  امتحانات  اأن  اإىل  ي�شار 
املطبقة  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  ب��امل��دار���س  ع�شر  ال��ث��اين  وح��ت��ى  الأول  م��ن  ال�شفوف 
30 يونيو املا�شي والتي مل تعلن  اإىل   19 اأجريت يف الفرتة من  ال��وزاري  للمنهاج 

نتائجها بعد.
ومن املتوقع اأن تعلن نتائج المتحانات بعد انتهاء الت�شحيح وعمليات الر�شد �شباح 
اليوم، اأو يتم ارجاء اإعالنها اإىل الأحد املقبل، ليتم اإ�شعار الطلبة الذين لديهم اإعادة 

التوجه لأداء المتحان وفقاً للمواعيد املحددة.

فالح الأحبابي رئي�شا 
ملجل�س اإدارة �شركة 

م�انئ اأب�ظبي
•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر جمل�س اإدارة �شركة اأبوظبي 
بتعيني  ق���راًرا  القاب�شة  التنموية 
الأحبابي  حم���م���د  ف�����الح  م���ع���ايل 
موانئ  �شركة  اإدارة  ملجل�س  رئي�شاً 

اأبوظبي.

اعتماد ت�ضاميم جديد له وتوحيده على م�ضتوى الدولة

الرتبية  حتدد 18 اأغ�شط�س م�عدًا لبدء لبيع الزي املدر�شي عرب 85 منفذا
•• دبي - الفجر 

حددت وزارة الرتبية والتعليم موعد بدء بيع الزي املدر�شي للعام الدرا�شي 
2019-2020 ، وذلك يف 18 اأغ�شط�س املقبل، من خالل تخ�شي�س 85 

منفذا للبيع موزعة على خمتلف مدن الدولة.
واأعلنت الوزارة عن اعتماد الزي املدر�شي، للعام الدرا�شي املقبل، بت�شاميم 
املدار�س  يف  الدولة  م�شتوى  على  الطلبة  جلميع  وتوحيده  جديدة  واأل���وان 
وتراعي  الوطنية،  الهوية  مع  تن�شجم  حم��ددة  موا�شفات  وف��ق  احلكومية، 
للمجتمع  املحلية  وال��ب��ي��ئ��ة  املجتمع  م��ظ��اه��ر  �شميم  يف  ت��دخ��ل  متطلبات 

الماراتي، وتعزز من قيم املواطنة اليجابية لدى الطلبة.
وروعي يف الت�شميم اجلديد اأن تكون الألوان منح�شرة يف تدرجات الأزرق 
والكحلي، وموحدة وجاذبة ومنا�شبة لكال اجلن�شني وملختلف الأعمار، كما 
حرية  ويتيح  مريحاً  كونه  مثل  ع��دي��دة،  مبوا�شفات  اجل��دي��د  ال��زي  يتميز 
الإماراتية  امل��در���ش��ة  �شعار  يحمل  ال���ذي  امل��در���ش��ي  ال���زي  ويت�شمن  احل��رك��ة 
الأن�شطة  وم��الب�����س  امل��ع��اط��ف  ت�شمل  و���ش��ت��وي��ة،  �شيفية  م��وح��دة  ت�شاميم 
الوطنية  الهوية  مظاهر  لتعميق  اجل��دي��دة  الت�شاميم  وج��اءت  ال�شيفية.  
لدى الن�سء وفق مرتكزات م�شتمدة من البيئة املدر�شية، وما يت�شل بها من 

اأ�شول و�شوابط تربوية.

املدر�شي  ال��زي  من  املطلوبة  الكميات  لتوفري  ا�شتعداداتها  ال���وزارة  واأن��ه��ت 
داعية يف  �شركات  تعاقدت مع عدة  املختلفة، حيث  البيع  منافذ  اجلديد يف 
اأولياء الأمور والطلبة اإىل مراجعة تلك املراكز للح�شول على  الوقت ذاته 

الزي املدر�شي قبيل انطالق العام الدرا�شي اجلديد.
واأكدت الوزارة، اأنه جرى توفري جميع املقا�شات للطالب والطالبات مبختلف 
مراحلهم العمرية، حيث جرى التن�شيق مع ال�شركات املوردة لتغطية وتوفري 

كافة احتياجات الطلبة. 
واأخذت الوزارة يف احل�شبان عملية حتديد ا�شعار الزي املدر�شي بحيث يكون 
اأي  مراعية للظروف والعتبارات القت�شادية لالأ�شر حتى ل ي�شكل لديها 

عبء مادي يثقل كاهلها، ف�شاًل عن توفري الزي يف مراكز ومنافذ بيع عدة 
جهد  ب��اأق��ل  علية  احل�شول  عملية  لت�شهيل  ال��دول��ة  م��دن  وتغطي  منت�شرة 
الزي  الأم��ور والطلبة احل�شول على  اأولياء  باإمكان  اأنه  اإىل  ممكن، م�شرية 

املدر�شي من اأي منفذ بيع ي�شاوؤون، ول يقت�شر الأمر على مركز بعينه .
وذكرت الوزارة اأنها حر�شت عند و�شع الت�شاميم اخلا�شة يف الزي املدر�شي 
باأن يكون معراً عن روح البيئة التعليمية، ومتما�شياً مع ما يرتبط بها من 
درا�شية  مرحلة  لكل  واألوانه  اأ�شكاله  يف  ومنا�شباً  و�شوابط،  تربوية  اأ�شول 
امل�شتوى  رفيع  احل�����ش��اري  املظهر  م��ع  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  ومن�شجماً  وع��م��ري��ة، 

للمدر�شة الإماراتية .

الرتبية تتيح احل�ش�ل على ال�شهادة 
املعادلة للتعليم العايل الكرتونيا

•• اأبوظبي -وام:

خدمة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�شتحدثت 
مت���ك���ن امل���ت���ع���ام���ل���ني م����ن احل�������ش���ول على 
ال�شهادة املعادلة الكرتونياً، خلدمة معادلة 
ال�شهادات التعليم العايل من خارج الدولة، 
وذل���ك ح��ر���ش��اً م��ن ال�����وزارة ع��ل��ى الرتقاء 

باخلدمات التي تقّدمها ملتعامليها.
و ت��وف��ر اخل��دم��ة امل��ط��ورة ا���ش��ت��الم املعادلة 
اإتقان عر الريد اللكرتوين..  ب�شرعة و 
حيث ا�شتعا�شت الوزارة عن طباعة املعادلة 
 .2019-6-16 تاريخ  من  اب��ت��داًء  ورقياً 
اخلدمة  ا�شتكمال  من  املتعامل  و�شيتمكن 
ال���ك���رتون���ي���اً م���ن ب���داي���ة ال���ت���ق���دمي و حتى 

ا�شتالم املعادلة.
�شحة  م��ن  التحقق  يف  اخل��ط��وة  و�شت�شهم 
ميكن  اذ  الإل��ك��رتوين  النظام  عر  املعادلة 
امل��ع��ن��ي��ة و الف������راد زي�����ارة املوقع  ل��ل��ج��ه��ات 
الإل���ك���رتوين ل���ل���وزارة، و ا���ش��ت��خ��دام خدمة 
خدمات  ب��اق��ة  �شمن  امل��ع��ادل��ة  م��ن  التحقق 

الوزارة اللكرتونية.

�شاعة مع عامل النظافة ت�شتقطب 4 اآلف متط�ع
•• دبي-وام:

مع  "�شاعة  دب��ي  بلدية  مبادرة  ا�شتقطبت 
م��ت��ط��وع منذ  اآلف   4 " ال��ن��ظ��اف��ة  ع��ام��ل 
ال��ع��ام م��ن كافة فئات املجتمع  ب��داي��ة ه��ذا 
والعائالت  والطلبة  املوظفني  من  املحلي 

واأ�شحاب الهمم .
مدير  �شيفائي  عبداملجيد  املهند�س  واأك��د 
التوعية  ف��ري��ق  و"رئي�س  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 
للنفايات" يف  امل�شتدامة  الإدارة  جم��ال  يف 
الفر�س  ودع��م  �شناعة  اأهمية  دب��ي  بلدية 
التطوعية ملا لها من اإ�شهامات وا�شحة يف 
واملظهر  البيئة  على  املحافظة  جهود  دعم 

احل�شاري لالإمارة .
امل��ت��ط��وع��ني من  اأن  اإىل  ���ش��ي��ف��ائ��ي  واأ����ش���ار 
خ��الل ه��ذه امل��ب��ادرة ي��ن��ف��ذون م��ه��ام عامل 
ال�شجائر  اأع���ق���اب  " اإزال�����ة  ال��ن��ظ��اف��ة م��ث��ل 
على ال�شواطئ واإزالة املل�شقات الإعالنية 
والأ�شواق  التجارية  املناطق  يف  الع�شوائية 
ونظافة  ال��ري��ة  املناطق  خملفات  واإزال����ة 

املناطق ال�شناعية وال�شكنية .

توؤكد اأنهم ا�ضتقالوا مبح�ض اإرادتهم 

الرتبية ت�دع العام الدرا�شي باإنهاء خدمات 
ومعلمًا ترب�يا   249

•• دبي - حم�ضن را�ضد

 249 اأنهت وزارة الرتبية والتعليم خدماتال 
، يف  ، واإداري��اً، ومعلماً  مديراً ومديرة وتربوياً 
يف  با�شتقالتهم  تقدموا  اذ  ال��رتب��وي،  امل��ي��دان 
نهاية العام الدرا�شي اجلاري، لأ�شباب اختلفت 

بني فئة واأخرى.
 ،2019 ل�����ش��ن��ة   473 رق����م  ل���ل���ق���رار  ووف���ق���ا 
اإنهاء  ب�شاأن  املا�شي،  يونيو   30 بتاريخ  املوقع 
ال�شتقالت  قوائم  ت�شمنت  موظقني،  خدمة 
249 من خمتلف الفئات الرتبوية، اإذ ت�شدر 
169 معلما ومعلمة،  بواقع  القوائم  املعلمني 
من تخ�ش�شات  متنوعة،  و18 مدير مدر�شة، 
اأخ�شائيا مل�شادر  اأكادميياً، و11  و17 مر�شداً 

التعلم، و8 روؤ�شاء وحدة �شوؤون طلبة وخدمات 
و6  اأك��ادمي��ي��ني،  مديرين  ن��واب  و6  مدر�شية، 
ت��ن��ف��ي��ذي اأم�����ن و����ش���الم���ة، و7 ���ش��ك��رت��ري، و3 
اخ�شائي  و2  اط��ف��ال،  ري��ا���س  ور����س  اخ�شائي 

خمتر مدر�شي، و2 م�شتخدم.
وقالت الوزارة يف قرارها، اإنه مت اإنهاء خدمات 
املقدم  بناء على طلب ال�شتقالة  الكودار،  تلك 
من قبلهم، وعلى ما تق�شيه امل�شلحة العامة، 
ووفقا للوائح واحكام قانون املوارد الب�شرية يف 

احلكومة الحتادية وتعديالته.
اإبالغ  امل���ادة الثانية م��ن ال��ق��رار  على  و���ش��ددت 
كل  الفوري  لتنفيذ  الخت�شا�س  جهات  جميع 

فيما يخ�شه.
ويف تعقيب لوزارة الرتبية على القرار الوزاري 

ال��ع��دد م��ن  الكوادر  ب�����ش��اأن نهاية خ��دم��ة ه��ذا 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة والإداري���������ة ب���امل���ي���دان ال���رتب���وي، 
امل�شمولني  اأن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأك��دت 
بالقوائم، تقدموا جميعا يف وقت �شابق، بطلب 
الوافدين،  اأو  املواطنني  من  �شواء  ال�شتقالة 
به  العمل  ي�شري  اأن  على  عليه  املوافقة  ومتت 
�شري  على  حفاظا  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  نهاية  بعد 

الدرا�شة وم�شلحة الطلبة.
اإنهاء  اإج���راءات  واأف��ادت ال��وزارة باأنه مت اتخاذ 
خ��دم��ات��ه��م، ن����زول ع��ن��د رغ��ب��ت��ه��م ول��ي�����س كما 
اأحادي  ب��اإج��راء  خدماتهم  اإنهاء  مت  باأنه  ي�شاع 
اجل��ان��ب م��ن ق��ب��ل ال������وزارة، ع��ل��م��ا ب����اأن العدد 
امل�شمول بالقرار اأقل من املعدل العام لل�شنوات 

ال�شابقة.

با�ضتخدام تقنية ع�ضرية  

Bapco  مركز جمعة املاجد يرمم وثائق نفط البحرين
•• راأ�س اخليمة - الفجر

معاجلة  وال����رتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  م��رك��ز  اأن��ه��ى 
وت��رم��ي��م جم��م��وع��ة م��ن ال��وث��ائ��ق واخل���رائ���ط التابعة 
اأم�س  لل�شركة  ت�شليمها  البحرين، وجرى  ل�شركة نفط 
الأول بح�شور كل من عبد اهلل ال�شادة، و�شتيف ليفر من 
الأر�شيف التابع لدائرة الت�شال املوؤ�ش�شي يف �شركة نفط 
البحرين. وقال د. ب�شام داغ�شتاين رئي�س ق�شم احلفظ 
واملعاجلة والرتميم باملركز: "تعر�شت هذه الوثائق اإىل 
الورق  ن�شيج  يف  ال�شديد  ال�شعف  منها  كبرية  اإ�شابات 
اأطرافها وت�شوهها ب�شكل  اأج��زاء من  اإىل فقد  اأدى  مما 
عام، وت�شببت مياه البحر بت�شكيل طبقة ملحية ناعمة 
الت�شقت على �شطح اخلرائط مما اأدى اإىل طم�س بع�س 
لونية  وبقع  ت�شربات  تكون  اإىل  ذل��ك  اأدى  كما  معاملها. 
اأ�شابت عدة اأماكن منها. فقام املركز بعالجها بالطرق 
العلمية املنا�شبة، فجرى اإزالة الطبقة امللحية عن طريق 
اأزيلت الت�شربات والبقع  التنظيف اجلاف والرطب، ثم 
بعد  اخلا�شة.  الع�شوية  املحاليل  با�شتخدام  اللونية 
اأ�شماغ  با�شتخدام  املتانة واملرونة لالأوراق  اأعيدت  ذلك 
ا بورق  طبيعية، ثم جرى ترميم الأجزاء الناق�شة يدويًّ
منا�شب لورق اخلرائط من حيث ال�شماكة واللون. وقد 

الوثائق  ا�شتغرقت عملية الرتميم �شهرين لتعود هذه 
اإىل احلياة مرة اأخرى".

ب��ال�����ش��ك��ر والتقدير  ال��ب��ح��ري��ن  ن��ف��ط  ���ش��رك��ة  وت��وج��ه��ت 
للمركز على هذا اجلهد املتميز يف ترميم هذه الوثائق 

التي تعد جزءاً مهما من تاريخ مملكة البحرين.
التاريخية  ال��وث��ائ��ق  ه���ذه  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم���ن 
امل���ه���م���ة ت���ع���ود ل�����ش��رك��ة ن���ف���ط ال���ب���ح���ري���ن، وق�����د جرى 
ا�شتك�شافها موؤخراً من قبل ال�شركة الأمريكية اأودي�شي 
لال�شتك�شافات البحرية �شمن ركام ال�شفينة الريطانية 
التي   "SS Gairsoppa  - غاير�شوبا  اإ���س  "اإ�س 
اأغرقها قارب اأملاين �شنة 1941 خالل احلرب العاملية 
للحكومة  الف�شة  م��ن  �شبائك  حتمل  وك��ان��ت  الثانية، 
ب�شركة  امل�شتندات اخلا�شة  الريطانية وجمموعة من 
نفط البحرين )بابكو( التي كانت �شمن اأوراق الريد. 
و حتتوي هذه الوثائق على خرائط و�شجالت للطق�س 
وعدد من اخلرائط لبناء فندق جديد يف تلك الفرتة. 
للغاية، وذلك لأنها  الوثائق يف و�شع حرج  وكانت هذه 
بقيت يف قاع البحر قبالة �شواحل اإيرلندا �شمال املحيط 
الأط��ل�����ش��ي لأك����رث م���ن 70 ���ش��ن��ة ع��ل��ى ع��م��ق 4700 
وجرى  2011م،  ع���ام  اكت�شافها  ج���رى  اأن  اإىل  م���رت، 

ا�شتخراجها يف 2013م.

مدر�شة الفالح حتتفل بتخريج طالب ال�شف الثاين ع�شر باملركز الثقايف
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

بتخريج  زاي��د  مبدينة  بنني  الثانوية  الفالح  مدر�شة  احتفلت 
-2018 احل��ايل  الدرا�شي  للعام  ع�شر  الثاين  ال�شف  ط��الب 
الثقايف يف مدينة زايد بح�شور اللواء الركن  باملركز   2019
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل��زروع��ي  ف��ار���س خلف  ط��ي��ار 
الظفرة وحممد  رئي�س قطاع منطقة  املن�شوري  �شيف  وم��وزة 
اأولياء  م��ن  كبري  وع��دد  ال��ف��الح  مدر�شة  مدير  �شعيد  حممود 
الأمور وذوي الطلبة واملهتمني بال�شاأن التعليمي وعّر بع�س 
اللقاءات  لنا  ف��ك��ان  املنا�شبة  ب��ه��ذه  اأحا�شي�شهم  ع��ن  ال��ط��الب 

التالية معهم:
يوؤكد الطالب حممود �شبحي  يف مدينة زايد اأن العام الدرا�شي 
احلايل كان عالمة فارقة يف حياة اأي طالب خا�شة واأنها ال�شنة 
الدرجات  للجميع وفيها حتدد  الدرا�شي  امل�شتقبل  التي حتدد 
يف  اأوق��ات��ه  جميع  يكثف  ك��ان  ف��اإن��ه  لذلك  اجلامعية  اجتاهاته 

متابعة الدرو�س ومراجعتها اأول باأول ما بني املدر�شة والبيت 
وتنظيم اأوقات درا�شته حتى يتمكن من حتقيق حلمها ودخول 
كلية الطب ويتمنى اأن حتقق النتيجة التي تلبي لها طموحها 

.
من  خرجوا  الطالب  جميع  اأن  اإىل  املن�شوري  �شلطان  وي�شري 
امتحانات هذا العام وهم �شعداء حتى الطالب الذي مل يتمكن 
من حل جميع الأ�شئلة خرج اأي�شا �شعيدا بانتهاء الدرا�شة وبدء 

مرحلة جديدة من حياته .
و�شعيد  الدرا�شية  العطلة  ببدء  �شعيد  اأن��ه  املن�شوري  وي��وؤك��د 
اأي�شا بانتهاء املرحلة املدر�شية وبدء احلياة اجلديدة يف درا�شة 
علوم متخ�ش�شة متمنيا اأن يدر�س اإدارة اإعمال خالل املرحلة 

اجلامعية .
ويعدُّ اأحمد حامد اأن ال�شعادة التي ي�شعر بها حاليا ل تو�شف 
درا�شته و�شعبا  الذي كان �شعبا يف  الدرا�شي  العام  انتهاء  بعد 
الذي  الكبري  املجهود  يتكلل  اأن  ويتمنى  امتحاناته  يف  اأي�شا 

بذله هذا العام يف متابعة الدرو�س واملراجعة وحل المتحانات 
لاللتحاق  ت��وؤه��ل��ه  ك��ب��رية  درج���ات  ويح�شد  اإي��ج��اب��ي��ة  بنتيجة 
العام  النجاح هذا  واأن  التي يتمناها خا�شة  والكلية  باجلامعة 
له طعم خمتلف عن باقي ال�شنوات الأخرى حيث كان النجاح 
اأن يوافقه درج��ات كبرية حتى  النجاح يجب  الآن  يكفي بينما 
يتمكن الطالب من حتقيق حلمه يف درا�شة العلوم التي يرغب 

فيها  .
ويرى حممد اإبراهيم  اأن الختبارات جاءت �شهلة ويف م�شتوى 
الطالب املتو�شط وحقا كانت م�شك اخلتام لعام درا�شي طويل 
الدرا�شة  ب��ني  م��ا  اأوق���ات���ا �شعبة  ال��ط��الب  ف��ي��ه ج��م��ي��ع  ق�����ش��ى 
اليوم  امتحان  �شهولة  اأن  اإىل  م�شريا  والمتحانات  واملراجعة 
مزيدا  اأ�شفت  عاّمة   ،والمتحانات  ة   خا�شّ للدرا�شة  الأخ��ري 
ي�شتعد اجلميع لبدء مرحلة  ال�شعادة على الطالب حيث  من 
التي  بالكلية  اأن يلتحقوا  درا�شية جديدة يف اجلامعة متمنني 

ي�شعون للدرا�شة بها .
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املحل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الالمع للخياطة والقم�شة
 رخ�شة رقم:CN 1022638 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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كافترييا وم�شاوي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب امل�شوار  رخ�شة رقم:1076470 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شام�س حممد �شامخ النايلى ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف داود �شامل �شالح ف�شل الريكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
املثلث  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الف�شي للتجارة - فرع اأبوظبي 1
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2034387 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد حممد خلفان �شعيد املطيوعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان �شعيد املطيوعي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تريد فيجن انرتنا�شونال 

لال�شت�شارات والدرا�شات القت�شادية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2729756 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاروق عمر خ�شر %40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كاميلو اندري�س �شالومون مارين

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاروق عمر خ�شر

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
الملنيوم  لتجارة  ال�ش�����ادة/عرفان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN والنحا�س والبطاريات امل�شتعملة رخ�شة رقم:1178911 

قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد �شليمان علي حممد املعمري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اهلل ديتا حممد �شايف

تعديل وكيل خدمات/حذف خالد �شامل �شلطان دري الفالحي

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلو بول للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:2775204 

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شني �شينج �شاى من 25% اىل %20

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شيا كت مينج من 24% اىل %20

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شوبني ياجن %9

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

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 

العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
جين�س  فيز  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب �شبا رخ�شة رقم:2392157 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شعيد �شالح الروي�شان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف مال اهلل عبيد ظالم القبي�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نفود للو�شاطة التجارية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2139156 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة خالد ا�شماعيل يو�شف يعقوب املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ابراهيم ال�شيد خمي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد ا�شماعيل يو�شف يعقوب املن�شوري

تعديل ال�شكل القانوين/ من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/نفود للو�شاطة التجارية ذ.م.م

NUFOOD COMMERCIAL BROKERS LLC

اىل/نفود للو�شاطة العقارية-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 NUFOOD PROPERTIES BROKERAGE -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 غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
قطع  لتجارة  عامل  جهاجنري  ال�ش�����ادة/حممد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب غيار ال�شيارات رخ�شة رقم:1069136 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد جهاجنري عامل عبدالقادر من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد جهاجنري عامل عبدالقادر من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شري علي عبداهلل �شعيد الق�شعوري %51

تعديل وكيل خدمات/حذف طارق حممد حممود حميدان
تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين/ من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/حممد جهاجنري عامل لتجارة قطع غيار ال�شيارات

MOHAMEMED JAHANGIR ALAM AUTO SPARE
اىل/حممد جهاجنري عامل لزينة ال�شيارات ذ.م.م

 MOHAMED JAHANGIR ALAM ACCESSORIES LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة تنجيد مقاعد املركبات )4520018(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )4530010(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(

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 غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/او�شن �شتار للتجارة العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1945567 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد يو�شف ابراهيم بوعتابة الزعابي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد يو�شف ابراهيم بوعتابة الزعابي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هايان زهاجن

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ال�شكل القانوين/ من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/او�شن �شتار للتجارة العامة ذ.م.م
OCEAN STAR GENERAL TRADING LLC

اىل/او�شن �شتار للتجارة العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
OCEAN STAR GENERAL TRADING- 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 غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ابن حريب للمقاولت العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1133164 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل علي �شيف علي املزيني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز عبداهلل �شامل �شعيد الزيدي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد ال�شويل

تعديل ال�شكراء تنازل وبيع/حذف حممد من�شور يو�شف ابو ال�شل
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل ال�شكل القانوين/ من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/�شركة ابن حريب للمقاولت العامة ذ.م.م

IBN HURAIB GENERAL CONTRACTING COMPANY LLC

اىل/الكواكب الراقة للمقاولت العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 ALKWAKEB ALBARRQAH GENERAL CONTRACTING COMPANY

LLC- 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 غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يونيفر�شال خلدمات التنظيف- 

CN �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:1141075 
قد تقدموا الينا بطلب

ال�شخ�س  �شركة  التنظيف-  خلدمات  من/يونيفر�شال  جتاري  ا�شم  تعديل 
الواحد ذ.م.م

UNIVERSAL CLEANING SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/يونيفر�شال خلدمات و�شيانة املن�شاأت- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 UNIVERSAL FACILITIES OPERATION & MAINTENANCE SERVICES-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات ادارة املن�شاأت )8211010(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم درمي فود

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1100202 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/

ا�شافة �شهيل حامد مطر عطاءاهلل البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ابراهيم حممد اليعرى ال علي
تعديل ا�شم جتاري من/مطعم درمي فود

DREAM FOOD RESTAURANT

اىل/مطعم درمي نيو بنجاب
 DREAM NEW PUNJAB RESTAURANT

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/العميد لعمال احلدادة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واللحام   رخ�شة رقم:1098321 

تعديل ا�شم جتاري من/العميد لعمال احلدادة واللحام

اىل/العميد لعمال احلدادة واللحام

 AL AMEED B/SMITH & WELDING WORKS

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زيد خلدمات الطباعة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2748831 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة المني ارانثال حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حممد بخيت عبيد �شامل الرا�شدي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

 حممد بخيت عبيد �شامل الرا�شدي من 100% اىل %0
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 غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جامعة العني للعلوم 

CN والتكنولوجيا ذ.م.م رخ�شة رقم:1000642 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن اجمايل من م�شاحة 2*10 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ذ.م.م
AL AIN SCIENCE & TECHNOLOGY UNIVERSITY LLC

اىل/جامعة العني ذ.م.م
AL AIN UNIVERSITY LLC

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جموهرات 

CN 2572331:شاك رخ�شة رقم�
 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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
للتجارة  نات  ال�ش�����ادة/تري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1088960 
تعديل ا�شم جتاري من/تري نات للتجارة العامة ذ.م.م

TREE UNT GENERAL TRADING LLC

اىل/حمم�شة تري نات ذ.م.م 
TREENUT ROSTRY LLC

تعديل ن�شاط/حذف جتارة عامة )4610001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س ا�س اي تي ميدل 
  CN اي�شت لال�شت�شارات التعليمية ذ.م.م رخ�شة رقم:1212986 

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

contra y m group L.L.C ا�شافة كونرتا واي امي جروب ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

اإعـــالن
بالإ�شارة اإىل املو�شوع املذكور اأعاله يرجى التكرم بالعلم باأن:

ال�شادة/م�ضنع ع�ضتار للديكور ذ.م.م 
IN-1002425 :رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

بزيادة راأ�س املال:
300.000 الف

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة 
اأ�شبوع  خالل  امل�شتثمرين-  خدمة  اإدارة  ال�شناعه-  تنمية  مكتب 
من تاريخ ن�شر الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد 

انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�ضناعة



اخلميس    4   يوليو    2019  م   -   العـدد  12673  
Thursday   4   July   2019  -  Issue No   12673

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

للهوية  الحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت����ب����داأ 
الثنني  ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��اراً  واجلن�شية 
تطبيق  اجل���اري  يوليو   15 امل��واف��ق 
ة باإعفاء مرافقي  الت�شهيالت اخلا�شّ
دولة  اإىل  القادمني  الأجانب  ال�شياح 
الإم����ارات ال��ذي��ن ت��ق��ّل اأع��م��اره��م عن 
18 عاماً من ر�شوم تاأ�شرية الدخول 
القرار  وذل����ك مب��وج��ب  ال�����ش��ي��اح��ي��ة، 
الذي اأ�شدره جمل�س الوزراء يف �شهر 
يوليو من عام 2018 املا�شي والذي 
ن�����س ع��ل��ى م��ن��ح ه���ذا الإع���ف���اء لهذه 
يوليو   15 من  الفرتة  خ��الل  الفئة 

وحتى 15 �شبتمر من كل عام.
يت�شّمن  ال������ذي  الإع�����ف�����اء  وي�����ش��م��ل 
الأبناء  ق��ّي��م��ة،  وح���واف���ز  ت�����ش��ه��ي��الت 
والبنات �شمن الفئة العمرية املحددة 
الوالدين  برفقة  يكونوا  اأن  �شريطة 
الدولة  اإىل  ال��ق��ادم��ني  اأح��ده��م��ا  اأو 
وب�شرف  �شياحية  تاأ�شريات  مبوجب 
التاأ�شرية  �شالحية  م��دة  عن  النظر 

�شواء كانت ق�شرية اأم طويلة.
اإىل  القادمني  ال�شياح  الهيئة  ودع��ت 
دول���ة الإم�����ارات وال��ذي��ن يخططون 
اإىل  ال�شيف اجلاري  لزيارتها خالل 
ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذا الإع���ف���اء الذي 
يخفف عن كاهل اأرباب الأ�شر خا�شة 
ت�شّكل يف  الكبرية منها مبالغ كبرية 
يف  اأ�شا�شّياً  عاماًل  الأحيان  من  كثري 

اختيار الوجهة ال�شياحية لالأ�شرة.

واأو�شح اللواء �شعيد راكان الرا�شدي 
املدير العام ل�شوؤون الأجانب واملنافذ 
التقّدم  ال�شياح  باإمكان  اأّن  الهيئة  يف 
التاأ�شريات  ل���ش��ت��خ��راج  ب��ط��ل��ب��ات��ه��م 
تطبيقها  خ�����الل  م����ن  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
 ica uae echannels الذكّي 
عائلية  �شياحة  تاأ�شرية  فئة  و�شمن 
www. الإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا  اأو 

القنوات  رابط  عر   ica.gov.ae
وكذلك  واجلن�شية،  لالإقامة  الذكّية 
الناقالت الوطنية لدولة  من خالل 
الإم����ارات ط��ريان الإم����ارات، طريان 
الحتاد، فالي دبي، العربية للطريان 
�شريطة  املرخ�شني  ال�شفر  ووك��الء   ،
مكاتبهم،  خ��الل  م��ن  التذاكر  ���ش��راء 
الإم���ارات �شريطة  دول��ة  والفنادق يف 

اللتزام باحلجز الفندقي لديها.
من  ن��وع��ني  ت�شدر  الهيئة  اإّن  وق���ال 
ق�شرية  هما  ال�شياحية  ال��ت��اأ���ش��ريات 

 200 قدرها  بر�شوم  يوماً   30 مل��دة 
دره����م ل��ل��ت��اأ���ش��رية ال����واح����دة وميكن 
مت��دي��ده��ا م��رت��ني مل���دة 30 ي��وم��اً يف 
يوماً   90 م��رة، وطويلة ومّدتها  كل 
دره��م��ا وميكن   550 ت��ب��ل��غ  ب��ر���ش��وم 
مت��دي��ده��ا م��رت��ني مل���دة 30 ي��وم��ا يف 
تبلغ ر�شوم متديد  م��رة، يف حني  كل 
كل  ع����ن  دره�������م   600 ال����ت����اأ�����ش����رية 

متديد.
اأّن على  ال��را���ش��دي  ال���ل���واء  واأ����ش���اف 
الأ�����ش����ر ال���راغ���ب���ة ب���ال����ش���ت���ف���ادة من 
والتي  التاأ�شرية  ر���ش��وم  م��ن  الإع��ف��اء 
اأنظمتها  خالل  من  بطلباتها  تتقّدم 
تاأ�شرية  ف��ئ��ة  اخ��ت��ي��ار  الإل��ك��رتون��ي��ة 
�شياحة عائلية وتعبئة بيانات الأبوين 
الأب��ن��اء وبياناتهم  اإ���ش��اف��ة  ث��ّم  وم��ن 
م��ن خ���الل ال��ن��ظ��ام وال����ذي �شيظهر 
مل��ق��دم ال��ط��ل��ب خ���الل ف���رتة تطبيق 

دون  البنة  اأو  البن  باأن  الت�شهيالت 
الر�شوم. من  معفيني  عاماً   18

واأ�شار اإىل اأّن هذه الت�شهيالت ت�شهم 
يف دع����م ت��ن��اف�����ش��ي��ة دول�����ة الإم�������ارات 
ال�شياحة  جم���ال  يف  رائ�����دة  ك��وج��ه��ة 
العائلية وا�شتقطاب الزوار والعائالت 
لال�شتمتاع  العامل  دول  خمتلف  من 
تاريخية  م���ع���امل  م����ن  ت�����ش��م��ه  مب����ا 
خاّلبة  و�شواطئ  وترفيهية  وتراثّية 
الفندقية  اخل����دم����ات  ع����ن  ف�������ش���اًل 
العاملية  امل�شتويات  ذات  وال�شياحية 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

والفنية والعائلية على مدار العام.
الهيئة  اأّن  ال��را���ش��دي  ال���ل���واء  واأّك�����د 
يف  العاملني  منت�شبيها  كاّفة  وّجهت 
اإ�شعاد  على  باحلر�س  الدولة  منافذ 
الإم�������ارات  اإىل  وال���ق���ادم���ني  ال�������زوار 
وت��ق��دمي خ��دم��ات م��ت��م��ّي��زة ل��ه��م ويف 

م���ق���ّدم���ة ذل����ك ت��ي�����ش��ري الإج��������راءات 
واإجناز املعامالت يف اأ�شرع وقت ممكن 
والرتحاب  بالبت�شامة  وا�شتقبالهم 
الواجهة  ي�شكلون  واأن��ه��م  خ�شو�شاً 
الأوىل  وال��ن��اف��ذة  للدولة  الرئي�شية 
التي يتعرف من خاللها ال�شائح على 
والإن�شاين  احل�شاري  التطور  مدى 
انطباعه  فيه  ويت�شّكل  حققته  ال��ذي 
انفتاحه  وم��دى  �شعبها  ح��ول  الأول 

على ثقافات العامل و�شعوبه.
ي��ذك��ر اأّن ت��ن��وع امل��ن��ت��ج ال�����ش��ي��اح��ي يف 
العائلية  لل�شياحة  ي��وف��ر  الإم�����ارات 
خ�����ي�����ارات م����ت����ع����ددة، ت�������ش���م���ل امل�����دن 
الألعاب  وم���دن  امل��ك��ي��ف��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
املائية و�شياحة ال�شواطئ واملنتجعات، 
ف�شاًل عن مراكز الت�شوق التي تزدهر 
والأن�شطة  ال��ت��ج��اري��ة  احل��رك��ة  فيها 

الرتفيهية امل�شاحبة لها.

•• الفجرية-وام:

ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اط��ل��ع 
ويل عهد الفجرية ، على اآخر امل�شتجدات املتعلقة بخطط 
العام  خ��الل  وم�شاريعه  للمغامرات  الفجرية  مركز  عمل 
2019. جاء ذلك خالل اجتماع �شموه يف مكتبه بالديوان 
الأمريي، ام�س مع مدير وجمل�س اإدارة املركز، حيث تعّرف 
�شمو ويل العهد على ما اأجنز من م�شاريع واتفاقيات تتعلق 
بعمل مركز الفجرية للمغامرات، وتتبع �شري العمل فيها 
اأق�شام  م�شوؤويل  من  �شموه  ا�شتمع  كما  اإجنازها،  ومراحل 
التح�شريات  عن  واجلبلية  والبحرية  اجلوية  املغامرات 

مل�شاريعهم املقبلة.

الفجرية  م��رك��ز  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ال��ع��ه��د  �شمو ويل  ووج���ه 
اإجناز  على  والعمل  اجلهود  من  املزيد  ببذل  للمغامرات 
امل�شاريع وتوفري الإمكانيات املنا�شبة لها مبا يليق ب�شمعة 
الإمارة ومكانتها ال�شياحية والثقافية، كما اأثنى �شموه على 

جهود فريق املركز وما يبذلونه لإجناح م�شاريعهم.
للمغامرات  الفجرية  مركز  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وتقدم 
الكبري  دعمه  على  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  اإىل  بال�شكر 
حتقيق  موا�شلة  على  �شموه  معاهدين  للمركز،  وال��دائ��م 
�شموه  ثقة  م�شتوى  اإىل  بامل�شاريع  والرت��ق��اء  الإجن����ازات 

وتوجيهاته احلكيمة.
ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل 

عهد الفجرية.

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت دائرة ال�شحة - اأبوظبي، اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية ال�شحية 
يف الإمارة، عن حتديث املعيار اخلا�س بالإبالغ عن الأخطاء الدوائية، ليحدد 
م�شوؤوليات العاملني ال�شحيني واملن�شاآت ال�شحية العاملة يف الإمارة �شمن 
الوقاية  الدوائية والإبالغ عنها وتقييمها و�شمان  منظومة ر�شد الأخطاء 

منها يف امل�شتقبل.
لتعزيز تطوير  “ثقافة ال�شالمة” املعمول بها عاملياً  ويتبنى املعيار املحدث 

. CQI وا�شتخدام نظام التح�شني امل�شتمر
اخلطاأ  عن  الإب��الغ  ال�شحية  املن�شاآت  على  يتعني  املحدث،  املعيار  ومبوجب 

طبي  تدخل  اإىل  يحتاج  اأو  للمري�س  دائ��م  �شرر  بحدوث  املرتبط  ال��دوائ��ي 
اأق�شى  كحد  �شاعة   48 خ��الل  وفاته  يف  �شبباً  ك��ان  اأو  املري�س  حياة  لإن��ق��اذ 
عن  الإب���الغ  يتم  فيما  ال��دوائ��ي،  اخلطاأ  وتوثيق  حتديد  حلظة  من  اعتباراً 
الأخطاء الدوائية الأخرى غري املت�شببة باأي �شرر اأو ت�شببت يف حدوث �شرر 

موؤقت على نحو �شهري اإىل دائرة ال�شحة اأبوظبي.
ويف هذا ال�شدد، قال الدكتور خالد اجلابري، مدير دائرة تراخي�س الرعاية 
متينة  حوكمة  اأ�ش�س  وو�شع  ت�شميم  “نوا�شل  الطبي:  والتعليم  ال�شحية 
يتميز بجودة خدماته و�شالمة خمرجاته  يقوم عليها قطاع �شحي متميز 
لتظل اأبوظبي جمتمعا معافى، ويحظى �شكان الإمارة بخدمات �شحية اآمنة 

تكون فيها الأخطاء الدوائية يف اأدنى معدلتها وفقاً للموؤ�شرات العاملية«.

واأ�شاف اجلابري: “نهدف من خالل املعيار املحدث اإىل حت�شني الوقاية من 
وقوع الأخطاء الدوائية قدر الإمكان، ويف الوقت نف�شه، �شمان درا�شة هذه 
الأخطاء وو�شع الإجراءات الالزمة لتفادي حدوثها مرة اأخرى مما ي�شهم 

بال�شك يف امل�شي قدماً باملنظومة ال�شحية يف الإمارة ويعزز خمرجاتها«.
ويوجه املعيار املن�شاآت ال�شحية اإىل �شرورة متابعة حالت الأخطاء الدوائية 
لالأ�شباب  م�شتفي�شة  درا�شة  واإج���راء  معينة  توجهات  اأي  وحتديد  بانتظام 
ال�شبل  اإيجاد  بهدف  احلاجة  دع��ت  اأينما  الخطاء  تلك  وق��وع  وراء  الكامنة 
يف  مماثلة  اأخطاء  وق��وع  من  والوقاية  الدوائية  املنظومة  لتح�شني  املتاحة 
الإم��ارة بو�شع  العاملة يف  املن�شاآت ال�شحية  املعيار اجلديد  امل�شتقبل. ويُلزم 
خطة مراقبة طويلة الأمد ل�شمان فعالية الجراءات املتخذة بعد وقوع اأي 

حالة خطاأ دوائي. ويوجه املعيار املحدث املن�شاآت ال�شحية ومنها ال�شيدليات 
وتكرار  ح��دوث  من  للوقاية  خ�شي�شاً  م�شممة  اإج���راءات  وات��ب��اع  و�شع  اإىل 
الأخطاء الدوائية وكيفية الإبالغ عنها �شمن الإطار الزمني املحدد باملعيار. 
التي  الدوائية  الأخطاء  عن  اأي�شاً  بالإبالغ  ال�شحية  املن�شاآت  املعيار  ويلزم 
املهنيني  اأح��د  تدخل  تداركها من خالل  والتي مت  الوقوع  و�شك  على  كانت 

ال�شحيني اأو من قبل املري�س نف�شه قبل اأخذ الدواء امل�شبب للخطاأ.
ل�شمان  ال��الزم  التدريب  بتوفري  ال�شحية  املن�شاآت  ال�شحة  دائ��رة  ووجهت 
معرفة العاملني لديها بكل ت�شنيفات الأخطاء الدوائية مبا يف ذلك اأنواعها 
اإىل �شرورة الإب��الغ عن الأخطاء الدوائية يف الطار  و�شدة �شررها، ودعت 

الزمني املحدد باملعيار.

دائرة ال�شحة - اأب�ظبي حتدث املعيار اخلا�س بالإبالغ عن الأخطاء الدوائية

حممد بن حمد ال�شرقي يطلع على 
خطط مركز الفجرية للمغامرات

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ن���ظ���ام التدريب  راأ�������س اخل��ي��م��ة  اأط���ل���ق���ت دائ������رة حم���اك���م 
اللكرتوين الذكي للدفعة ال�شاد�شة من موظفيها، النظام 
الذي ميثل نقلة نوعية يف جمال التدريب بالدائرة، وحلول 
تدريبية مبتكرة لتطوير قدرات املوظفني، وياأتي ذلك يف 
ك��ف��اءة مواردها  لتعزيز  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ال���دائ���رة  ج��ه��ود  اإط����ار 
موظفيها،  مب�شتوى  والرت��ق��اء  العمل،  بيئة  يف  الب�شرية 

بهدف تقدمي خدمات مميزة للمتعاملني.
واأكد امل�شت�شار اأحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة حماكم 
راأ�����س اخل��ي��م��ة اأن ن��ظ��ام ال��ت��دري��ب الإل���ك���رتوين ع��ن بعد 
ال�شرتاتيجية  التوجهات  اإط��ار  يف  ياأتي  الدائرة،  ملوظفي 
ل����دائ����رة امل���ح���اك���م ن��ح��و ال���ت���ح���ول الإل����ك����رتوين وال���ذك���ي، 

حيث  والتعليم،  التدريب  يف  احلديثة  التقنيات  وتوظيف 
دون  وم��ك��ان  وق��ت  اأي  امل��ع��ارف يف  اكت�شاب  ال��ت��دري��ب  يتيح 
اأن ي�شاهم  اإىل مكان التدريب، ما �شاأنه  احلاجة للح�شور 

يف توفري الوقت واجلهد على املوظفني
واأو�شح اخلاطري اأن الدائرة طرحت 50 برناجما تدريبيا 
اإلكرتونيا وذكيا للدفعة ال�شاد�شة، بلغ عدد املوظفني فيها 
اإىل 58 موظفا، وذلك وفق خطة تدريب �شاملة ومتكاملة، 
ح��ي��ث حت��ت��وي ح��زم��ة ال��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى جمالت 
ال���ذات والإب����داع والب��ت��ك��ار، مت  واإداري����ة وتطوير  قانونية 
و�شل  اأن��ه  اإىل  م�شريا  العمل،  احتياجات  ح�شب  اختيارها 
الأوىل  الدفعات اخلم�شة  امل�شتفيدين خالل  اإجمايل عدد 
64 برنامج تدريبي، ملختلف امل�شتويات  360 موظف، يف 

الوظيفية.

•• اأبوظبي -وام: 

املحا�شيل  حا�شبة  م�شروع  يعتر 
املائية  املقننات  ح�شاب  وب��رن��ام��ج 
ملزارع النخيل واملحا�شيل والغابات 
يف اإمارة اأبوظبي اأحد اأهم امل�شاريع 
هيئة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التطبيقية 
اأبوظبي و�شمن الأولوية   �� البيئة 
باحلفاظ  ال�شرتاتيجية اخلا�شة 
على موارد املياه اجلوفية و�شمن 
اخلم�شية  ال�شرتاتيجية  خطتها 

.2020-2016
وتبذل الهيئة جهودا كبرية للحد 
امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة يف  ا�شتهالك  م��ن 
اأحد  وال��ذي يعد  الزراعي  القطاع 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه����م 
املائية  امل������وارد  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 

وا�شتدامتها لالأجيال القادمة.
ال��دك��ت��ورة �شيخة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
العام  الأم������ني  ال���ظ���اه���ري  ����ش���امل 
– اأبوظبي  البيئة  لهيئة  بالإنابة 
املحا�شيل  ح��ا���ش��ب��ة  م�������ش���روع  اإن 
املائية  املقننات  ح�شاب  وب��رن��ام��ج 
التعاون  اتفاقية  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي��ان 
واحلكومة  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  ب��ني 

والتطوير  للبحث  النيوزيلندية 
واإع��داد برنامج يهدف اىل تقييم 
للمحا�شيل  الفعلي  ال�شتهالك 
والنباتات من املياه وفقاً للظروف 
والرتبة يف  املياه  اجلوية وطبيعة 

الإمارة.
واأك���دت خ��الل ور���ش��ة عمل عقدت 
حا�شبة  م���������ش����روع  ح������ول  اأم�����������س 
ح�شاب  وب����رن����ام����ج  امل���ح���ا����ش���ي���ل 
النخيل  مل�����زارع  امل��ائ��ي��ة  امل��ق��ن��ن��ات 
وامل��ح��ا���ش��ي��ل وال���غ���اب���ات يف اإم����ارة 
م�شروع حا�شبة  نتائج  اأن  اأبوظبي 
ح�شاب  وب����رن����ام����ج  امل���ح���ا����ش���ي���ل 
النخيل  مل�����زارع  امل��ائ��ي��ة  امل��ق��ن��ن��ات 
تفعيل  يف  �شي�شاهمان  ال��ت��ج��اري��ة 
امل��ادة التي ج��اءت يف القانون رقم 
تنظيم  ب�����ش��اأن   2016 ل�����ش��ن��ة   5
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  اجلوفية  امل��ي��اه 
والتي ن�شت على �شرورة ترخي�س 
يجب  التي  املياه  كميات  وحتديد 
���ش��خ��ه��ا م���ن الآب������ار اجل��وف��ي��ة يف 
دقيقة  علمية  اأ���ش�����س  على  امل����زارع 
املورد  ه��ذا  تر�شيد  يف  ي�شاهم  مبا 
الإنتاج  التاأثري على  احليوي دون 
اأ�شادت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن  ال����زراع����ي. 

املدير  احلو�شني  �شيخة  املهند�شة 
البيئية  اجل��ودة  لقطاع  التنفيذي 
ال�شركاء  م���ع  ال���ب���ن���اء  ب���ال���ت���ع���اون 
امل�شروع  ه����ذا  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  امل��ع��ن��ي��ني 
ال���رائ���د وال�����ذي مت ت��ن��ف��ي��ذه على 
من  اعتباراً  ملدة عامني  مرحلتني 
يوليو  وح��ت��ى   2017 اأغ�شط�س 
2019 وقد مت يف املرحلة الأوىل 
مع  املحا�شيل  ا���ش��ت��ه��الك  ت��ق��دي��ر 
املفتوحة  الزراعة  املياه يف ظروف 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ه���ي���ئ���ة اأب���وظ���ب���ي 
ل��ل��زراع��ة وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
بينما  بالعني  ال�شالمات  منطقة 
تقدير  ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة  يف  مت 
املياه  م���ن  امل��ح��ا���ش��ي��ل  ا���ش��ت��ه��الك 
املحمية  ال������زراع������ات  ظ������روف  يف 
مع  بالتعاون  ال��زراع��ي��ة  وال�شوب 

املركز الدويل للزراعة امللحية.
حا�شبة  ت��ق��ن��ي��ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
تطويرها  مت  ال���ت���ي  امل��ح��ا���ش��ي��ل 
النباتات  ب��ح��وث  معهد  ق��ب��ل  م��ن 
ن����ي����وزي����ل����ن����دا مت  والأغ��������ذي��������ة يف 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف ال����دول����ة اأخ�������ذا يف 
العتبار الظروف املناخية املحلية 
وعوامل وخ�شائ�س الرتبة واملياه 

يف الدولة وذلك بهدف تخ�شي�س 
اح��ت��ي��اج��ات م��ي��اه ال���ري ب��ن��اًء على 
اليومي  امل��ي��اه  ا���ش��ت��ه��الك  من����وذج 
لالأ�شجار وحما�شيل كما ت�شتفيد 
املعلومات  م��ن  املحا�شيل  حا�شبة 
املحلية ب�شاأن خيارات نطاق واإدارة 
للمزارعني  امل���ت���اح���ة  امل��ح��ا���ش��ي��ل 
الإلكرتونية  الأداة  ه��ذه  وتعك�س 
ال��ع��م��ل م��ت��ط��ل��ب��ات الري  وذات���ي���ة 
اأ�شبوعية  ق���ي���م  وف�����ق  امل�������ش���ت���دام 
ت�شجيل  م���ع  و���ش��ن��وي��ة  و���ش��ه��ري��ة 
املحددة  الن�شب  جت��اوز  احتمالية 

وكفاءة النظام.
اأن����ه ميكن  ال��ن��ت��ائ��ج اىل  واأ����ش���ارت 
من  ب����امل����ئ����ة   40 ن����ح����و  ت�����وف�����ري 
م�����زارع  ري  يف  امل����ي����اه  ا����ش���ت���خ���دام 
النخيل اأو ما يعادل 340 مليون 
ملعدلت  وفقا  �شنوياً  مكعب  م��رت 
ي�شتخدمها  ال��ذي  احلالية  ال��ري 
املحا�شيل  يف  ب��ي��ن��م��ا  امل�����زارع�����ون 

 30 ن��ح��و  ت��وف��ري  احلقلية مي��ك��ن 
مليون   150 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  باملئة 
م���رت م��ك��ع��ب ���ش��ن��وي��اً وب���ن���اء على 
التي  كميات  تقدير  مت  فقد  ه��ذا 
مي��ك��ن ت��وف��ريه��ا وت��ر���ش��ي��ده��ا بعد 
قيام الهيئة بتطبيق هذه املعايري 
املائية  املقننات  حل�شاب  العلمية 
التقنيات  وا�شتخدام  للمحا�شيل 
احلديثة يف الزراعة وهو ما يقرب 
من نحو 500 مليون مرت مكعب 
���ش��ن��وي��اً وح�����ش��ب ت��ق��دي��رات هيئة 
للقيمة   2017 ع����ام  يف  ال��ب��ي��ئ��ة 
اجلوفية  ل��ل��م��ي��اه  الق���ت�������ش���ادي���ة 
تخفي�س  ذل��ك يف  ي�شاهم  و���ش��وف 
ك����م����ي����ات ال���������ش����خ م������ن اخل��������زان 
اجلوفية ب�شكل كبري خ�شو�شا يف 
املناطق التي تعاين ا�شتنزاف املياه 
اأن  اجلوفية وتدهور نوعيتها كما 
ذلك ي�شاهم يف ا�شتدامة هذا املورد 

املحدود وزيادة العمر الزمني له.

 ملوظفي حماكم راأ�ض اخليمة

حماكم راأ�س اخليمة تطلق نظام 
التدريب الذكي للدفعة ال�شاد�شة

التاأ�شرية ر�ش�م  من  عاما  اإعفاء مرافقي ال�شياح دون 18 
 للعام احلايل يبداأ 15 ي�لي� اجلاري

»بيئة اأب�ظبي« .. جه�د كبرية للحد من ا�شتهالك املياه اجل�فية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
يف الدعوى رقم 2019/413 جتاري كلي - دبي  

املقامة من / �شركة علي غالمي للخ�شار والفواكه )ذ م م( 
�شد / الرحمانية للتموين بالوجبات الغذائية - �س ذ م م - فرع 

تعيننا من حمكمة دبي  انه مت   ، املري  نعلن نحن اخلبري احل�شابي / حممد حميد حممد 
بجل�شة  ال�شادر  املحكمة  بحكم  الواردة  احل�شابية  اخلرة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  الإبتدائية 
2019/4/29 يف الدعوى املذكورة اأعاله كما نعلن املدعي عليها "الرحمانية للتموين بالوجبات 
الغذائية )�س ذ م م( فرع " حل�شور اإجتماع اخلرة املقرر له جل�شة يوم الحد املوافق 2019/7/21 
يف متام ال�شاعة 1.00 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 601 ، �شارع اآل 
مكتوم - ديرة - دبي ، ومن ثم الإنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها لالإطالع على ح�شاباتهما 

وقوائمهما املالية واأي م�شتندات اخرى تخ�س النزاع املاثل. 
خبري ح�شابي 
حممد حميد املري  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

 اأنا ، فينيتا مينينو رودريجيو�س زوجة ال�شيد/ 
�شرييو مينينو �شيبا�شتيو رودريجيو�س ، اأحمل 
جواز �شفر هندي رقم M9389971،  �شادر 
يف ابوظبي بتاريخ 21/7/15 ، مقيمة ب�شفة 
دائمة يف رمز الريد 403708 ، كولفا جوا 
ابوظبي   ،  6316 ب  �س  يف  حاليا  ومقيمة   ،
، الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة  مب��وج��ب��ه اقوم 
بتغيري ا�شمي من فينيتا مينينو رودريجيو�س 
اىل فينيتا اإيلفريا اأجني�س رودريجيو�س وذلك 

بتاأثري فوري. 
ن�شر الإعالن على م�شوؤولية املعلن.

اإعالن تغيري ا�شم 
عبدالقادر   / امل��دع��و  ف��ق��د 
����ش���وري���ا     ، ال�������ش���ي���د  ان���������س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )012510629n( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0507820091

فقدان ج�از �شفر
عبدالن�س   / امل���دع���و  ف��ق��د 
عبدالرحمن  ب��وت��ي��اب��وراي��ل 
اجل����ن���������ش����ي����ة  ال�������ه�������ن�������د     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
)0579268J( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0503976130

فقدان ج�از �شفر
ادي�������ب   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
كعبو�س ، املغرب   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )1961079RM (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0563259249

فقدان ج�از �شفر
حليمه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اجلن�شية  كينيا     ، ب��ك��ارى 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )2 4 4 7 7 3 4 A (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0586262691

فقدان ج�از �شفر

ف���ق���د امل���دع���و/م���ي���م���ون���ه 
اليمن   ، علي  عبداجلبار 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
  )08337892( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0504466177

فقدان ج�از �شفر

ليفي�س  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
ال����ك����ام����ريون   ، ب����ام����ا جن�����و 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)0665237(يرجى ممن 
ب�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
ال��ك��ام��ريون  او اق��رب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �شفر

ف������ق������د امل����������دع����������و/ رح�����م�����ن 
افغان�شتان   ، رح�����ي�����م  ك�����ل 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0089495( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
الفغان�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ن��ق��ي��ب  احمد 
افغان�شتان   ، ج�����ان  اح����م����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1651116( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
الفغان�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �شفر
�شالماويت  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، م��ي�����ش��ج��ان��او  اب��ي��ب��ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)3695119(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق�����رب  او  الث���ي���وب���ي���ة 

�شرطة بالمارات. 

فقدان ج�از �شفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ال�شهم  ����ش���ه���ادة  ف���ق���دت 
�شامل  ج���ا����ش���م   / ب���ا����ش���م 
ال���ظ���اه���ري �����ش����ادرة من 
لبناء  اب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة 
ال�شفن ، على من يجدها 
ب�����رج�����اء ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا اىل 

ال�شركة املذكورة

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
�شليمان  ال�شيد/  ل�شيادتكم  مقدمه 
ال�شحي  اح���م���د  ع����ب����داهلل  ���ش��ل��ي��م��ان 
ب���رق���م  ا�����ش����ه����م  �����ش����ه����ادة  ، ف�����ق�����دان 
 150 ا�شهم  ع��دد   ،  1052161
ت�شليمها  عليها  ي��ع��رث  م��ن  وي��رج��ى 
ابوظبي  م�������ش���رف  ال���������ش����ادة/  اىل 
هاتف  على  الإت�����ش��ال  او  الإ���ش��الم��ي 

رقم 0506354429 ،
ولكم جزيل ال�شكر. 

التوقيع /
�شليمان �شليمان عبداهلل احمد ال�شحي 
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ناجارو للربجميات- ذ م م
 بناء على قرار اجتماع ال�شركاء املوثق لدى كاتب العدل. 

يعلن امل�شفي مكتب القمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية 
�شركة: )ناجارو للرجميات - ذ م م(

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-2638106 بالرقم

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026766166 فاك�س 026766566 
�س ب 128190 ابوظبي- �شارع النجدة بناية عبد اهلل مهري 
 17 الطابق   )C( بلوك   1341 رقم  بناية  حميان  اهلل  عبد 
وامل�شتندات  الأوراق  كافة  معه  م�شطحبا   1701 رقم  مكتب 
ن�شر  تاريخ  45 يوما من  اأق�شاها  الثبوتية وذلك خالل مدة 

هذا الإعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4 

رادي�م للمقاولت العامة- ذ م م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات- انه مبوجب قرار اجتماع 
اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2019/06/24 بحل 

وت�شفية �شركة راديوم للمقاولت العامة - ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

CN-2347360 بالرقم
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف  رقم 037378999 فاك�س 037378989 
�س.ب  202075 – مدينة العني – �شناعية هيلي بناء عبد 
واإح�شار   )3( رقم  مكتب  واخرون  ال�شحي  علي  حممد  اهلل 
يوما من   45 اأق�شاها  مدة  وذلك خالل  الثبوتيه،  امل�شتندات 

تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جي ار جي ل�شيانة ال�شيارات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2718639 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جمعه را�شد جمعه را�شد الكعبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جمعه را�شد جمعه را�شد الكعبي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فايز فوزات الرفاعي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ال�شكل القانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/جي ار جي ل�شيانة ال�شيارات ذ.م.م
J.R.J MAINTENANCE LLC

اىل/جي ار جي ل�شيانة ال�شيارات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
J.R.J MAINTENANCE- 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 غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ابو ا�شغر لبيع الدوات الكهربائية 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�شحية رخ�شة رقم:1111228 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ان�شار ابوبكر ابوبكر ايزهيكوتايل %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة معيوف حممد معيوف العامري
تعديل وكيل خدمات/حذف معيوف حممد معيوف العامري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ازهيكوتايل ابوبكر
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ابو ا�شغر لبيع الدوات الكهربائية وال�شحية

ABU ASGHAR ELECTRICAL AND SANITARY WORKS EST

اىل/موؤ�ش�شة ابو ا�شغر لبيع الدوات الكهربائية
ABU ASGHAR ELECTRICALS EST

تعديل ن�شاط/ حذف بيع النابيب واملوا�شري- بالتجزئة )4752020(
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت اخلليفي لقطع غيار ال�شيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1102222 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/زايد علي طالب علي اخلليفي من ممثل ورثة اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ زايد علي طالب علي اخلليفي من 0% اىل %68
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بدر علي طالب علي اخلليفي %7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاحله علي طالب علي اخلليفي %3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلود علي طالب علي اخلليفي %3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد علي طالب علي اخلليفي %7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شني علي طالب علي اخلليفي %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فهد علي طالب علي اخلليفي %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة علي بن طالب بن علي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل ال�شكل القانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/حمالت اخلليفي لقطع غيار ال�شيارات

AL KHALIFI AUTO SPARE PARTS STORES
اىل/حمالت اخلليفي لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م

AL KHALIFI AUTO SPARE PARTS STORES 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 غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الفهد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شريع لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 2212108  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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
الغربية  ال�ش�����ادة/فر�شان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتاأجري ال�شيارات  رخ�شة رقم:1147734 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مطر قران �شعيد عايد الكتبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل علي حممد ذيبان املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/3235 

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/07/8 االثنني  يوم  م�ضاء   6:00 ال�ضاعة 
فريدريجان  �ضابريو  كريوباكاران  راميا   + �ــض.ذ.م.م  االمان  زجاج  ل�ضناعة  الين  ديزرت  �ضده 

او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�ضف         �ضعر التقييم  

                                                          مكائن           54,340 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض 4 يوليو  2019 العدد 12673 

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

بوتيغا هو�شبيتاليتي �شركة �شايف �شيتاب خلدمات رجال الأعمال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 257503           بتاريخ :2016/8/1    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: �شايف �شيتاب خلدمات رجال الأعمال.
وعنوانة: دبي، مكتب رقم 502 ملك اندو�س ا�شيت�س اي ان �شي بردبي برج خليفة �س. ب 5586، دبي، المارات 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات رجال العمال، خدمات اإدارة الأعمال، ا�شت�شارات الأعمال.
الواق�عة بالفئة: 35

savvysetup.com وعلى ي�شارها ر�شم دائرة بداخلها  و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية 
احلرف الالتيني S باللون البني كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض 4 يوليو  2019 العدد 12673 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�شبيتاليتي �شركة م�شاريع حميد وكمار )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 312483           بتاريخ : 17/06/2019م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: م�شاريع حميد وكمار )�س.ذ.م.م(.
وعنوانة: �س. ب  50092، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم يف الفئة  29.

الواق�عة بالفئة: 29
Amar كتبت  و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة »عمار« ويليها منطوقها اللفظي باللغة الالتينية كلمة 
ب�شكل مميز باللون الأبي�س املحدد باللون الأ�شود والعالمة داخل اإطار م�شتطيل ال�شكل باللونني الرمادي 

والأحمر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض 4 يوليو  2019 العدد 12673 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�شبيتاليتي �شركة ل�شادة/ كان بروداك�شنز

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 309139           بتاريخ :2019/4/4    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: كان بروداك�شنز.
وعنوانة: 55 اأين روت دي بري ماراي�س، 1233 برينيك�س، �شوي�شرا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
عطور،و م�شتح�شرات جتميل ،يف الفئة 3.

الواق�عة بالفئة: 03
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة كتبت TOKEM ب�شكل مميز باللون الذهبي املحدد باللون البني على 

خلفية م�شتطيلة ال�شكل باللونني الأ�شفر والوردي كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض 4 يوليو  2019 العدد 12673 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   310590 :بتاريخ: 2019/05/02

الأ�شم : كاماين فودز برايفت ليمتد 
وعنوانه:  وان بي كيه �شي ، �شي وينغ ، 810 ، بي كيه �شي ، باندرا )اي�شت( ، مومباي-400051 ، الهند.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
حلوم واأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد ، خال�شات اللحم ، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ، بي�س ، حليب ومنتجات احلليب ، زيوت ودهون 
�شاحلة لالأكل ، زيت بذور العنب ، زيت �شم�شم ، زيت جوز الهند ، زيت ال�شويا ، زيت الزيتون، �شمنة ، زيت 
، زيت نخالة الأرز  ، زي��وت الطهي  البندق  ، زيت  ، زي��وت منكهة  ، زيت ذرة  الكانول  ، زيت  ال�شوداين  الفول 

للطعام.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ري�شو باللغة العربية.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض 4 يوليو  2019 العدد 12673 

EAT 124768

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   306996 :بتاريخ: 2019/02/28

الأ�شم : بوريف انرتبراي�شري)�س.م.ح(
وعنوانه:  �س.ب 8244، ال�شارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
القهوة ، ال�شاي ، الكاكاو ، ال�شكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�شاغو ، القهوة ال�شطناعية ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر ، احللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود ، الدب�س 

، اخلمرية ، م�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�شل�شات ، التوابل ، البهارات ، الثلج.
العربية  باللغة  الإجنليزية حتتها هر�شى  باللغة   HARSHI كلمة  العالمة عبارة عن  العالمة:  و�شف 
اأ�شفله ر�شم ل�شريطة  اإط��ار �شغري به ر�شم ل�شريطة منحنية ويف  اأع��اله  اإط��ار مميز على �شكل تاج يف  داخل 

ملتفة حول التاج.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض 4 يوليو  2019 العدد 12673 

EAT 130698

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   310585 :بتاريخ: 2019/05/02

الأ�شم : ميالنو ايطاليا ا�س ار ال وعنوانه:  ميالنو ، بيازا كايازو رقم 3 ، ايطاليا.   
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:19
مواد بناء )غري معدنية( ، اأنابيب قا�شية غري معدنية للمباين ، اأ�شفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية قابلة 

للنقل ، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية ، بالط من اخلزف ، اأحجار طبيعية ، رخام وجرانيت ، كوارتز.
عري�س  خلط  ر�شم  اآخرها  وف��وق  الإيطالية  باللغة   Milano كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 

مموج ومق�شم وحتت احلرف O كلمة Italy باللغة الإجنليزية بخط �شغري.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض 4 يوليو  2019 العدد 12673 

EAT 124760

العدد 12673 بتاريخ 2019/07/4

العدد 12673 بتاريخ 2019/07/4

العدد 12673 بتاريخ 2019/07/4

العدد 12673 بتاريخ 2019/07/4

العدد 12673 بتاريخ 2019/07/4

العدد 12673 بتاريخ 2019/07/4

العدد 12673 بتاريخ 2019/07/4

العدد 12673 بتاريخ 2019/07/4
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•• الظفرة -الفجر:

منطقة  ب���ل���دي���ة  ق����ط����اع����ات  ت���ن���ظ���م 
الظفرة حملة توعوية على م�شتوى 
الإجهاد  م��ن  للوقاية  املنطقة  م��دن 
احلراري يف ف�شل ال�شيف ت�شتهدف 
املناطق  العاملني يف  ال�شركات  عمال 
مدينة  قطاع  نظم  حيث  املك�شوفة، 
بعنوان  ت���وع���وي���ة  حم���ا����ش���رة  زاي������د 
�شالمتكم تهمنا للوقاية من الإنهاك 
احلراري، تناولت اأهمية الوقاية من 
احلارة  ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة  حت��ت  العمل 
الإ�شابة  مبخاطر  العمال  وتعريف 
بالإنهاك احلراري واأعرا�شه وطرق 
احلفاظ  ي�شمن  مب��ا  م��ن��ه  ال��وق��اي��ة 
واتباع  و���ش��الم��ت��ه��م.  �شحتهم  ع��ل��ى 
لتجنب  �شليمة  �شحية  مم��ار���ش��ات 
التعر�س  ب��ع��دم  الإ����ش���اب���ة،  م��رح��ل��ة 
لأ�شعة ال�شم�س خا�شة وقت الظهرية 
الراأ�س  غطاء  اأو  القبعة  وا�شتخدام 
ف�شفا�شة  خفيفة  مالب�س  وارت���داء 
بالإ�شافة  امل���اء.  �شرب  م��ن  والإك��ث��ار 
اإىل تناول الوجبات ال�شحية والتاأكد 
م��ن امل��وق��ع ال���ذي ي��وج��د ف��ي��ه الفرد 
من حيث التهوية والرودة. وقامت 
بتوزيع حقيبة حتتوي على  البلدية 
ل��ل��ط��ع��ام وحافظة  وح��اف��ظ��ة  م��ظ��ل��ة 

للماء.
ك��م��ا ق���ام ق��ط��اع م��دي��ن��ة دمل���ا بتنظيم 
حما�شرة للعمال واأ�شحاب ال�شركات 
“ ل تخاطر  وامل��ق��اولت حت��ت �شعار 
تعزيز  “ ب���ه���دف  ت��ه��م��ن��ا  ���ش��الم��ت��ك 
ال�شيف  ف�����ش��ل  ال�����ش��ح��ي يف  ال��وع��ي 
مبخاطر  املجتمع  اأف���راد  كافة  ل��دى 
احل�����������رارة امل���رت���ف���ع���ة واح����ت����م����الت 
الإ�شابة الإجهاد احلراري. وت�شجيع 
الفئة التي تتطلب اأعمالهم التعر�س 
الإج�����راءات  ات��خ��اذ  ال�شم�س  لأ���ش��ع��ة 
�شحية  ممار�شات  وات��ب��اع  الوقائية. 

�شليمة لتجنب مرحلة الإ�شابة وذلك 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خالل  من 
اتباع  ثقافة  ون�شر  وتعميم  ال�شحية 
يف  العمل  ب��اأم��اك��ن  ال�شالمة  ق��واع��د 
حياة  على  واحل��ر���س  ال�شيف  ف�شل 
و���ش��ح��ة ال��ع��ام��ل��ني وت��ط��ب��ي��ق اأرف����ع 
والتي  وال�شحية  الإن�شانية  املعايري 
الالزمة  احلماية  توفري  �شاأنها  من 
للعاملني يف املناطق املعر�شة لأ�شعة 

على  واحل���ف���اظ  امل��ب��ا���ش��رة،  ال�شم�س 
بيئة عمل خالية من املخاطر.

تنظيم  ل���ي���وا  م���دي���ن���ة  ب���ق���ط���اع  ومت 
حما�شرة بعنوان “�شالمتكم غايتنا 
احلراري”  الإج����ه����اد  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
الإ�شابة  مبخاطر  التعريف  تناولت 
ب����الإن����ه����اك احل���������راري واأع����را�����ش����ه 
الهدايا  بتوزيع  املحا�شرة  واختتمت 
على احل�شور. وحتت �شعار )�شيفنا 

اآمن( قام قطاع مدينة ال�شلع بتوعية 
العمال يف املواقع الإن�شائية ومناطق 
الإ�شابة  وتعريفهم مبخاطر  العزب 
واأعرا�شه وطرق  احل��راري  الإج��ه��اد 
احلفاظ  ي�شمن  مب��ا  م��ن��ه  ال��وق��اي��ة 
ع���ل���ى ���ش��ح��ت��ه��م و����ش���الم���ت���ه���م. ومت 
توزيع حافظات حلفظ املياه الباردة 
قبعات  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��م��ال  على 
للعمال  مظالت  �شكل  على  م�شممة 
اأ�شعة  م���ن  حل��م��اي��ت��ه��م  امل���ي���دان���ي���ني 

ال�شم�س احلارة. 
ونظم قطاع مدينة املرفاأ حما�شرات 
ال�شحي  ال���وع���ي  ل��ت��ع��زي��ز  تثقيفية 
مب����خ����اط����ر الإ������ش�����اب�����ة ب����الإن����ه����اك 
املجتمع  اأف����������راد  ل������دى  احل����������راري 
كافة،كما مت تنظيم فعاليات مماثلة 
احلملة  وت��ه��دف  غياثي.   مدينة  يف 
ثقافة  لن�شر  ال�����ش��راك��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�شحية  وامل���م���ار����ش���ات  ال�������ش���الم���ة 
اأماكن العمل، خا�شة يف  ال�شليمة يف 
ف�شل ال�شيف، ون�شر الوعي ال�شحي 
ل��ل��ع��ام��ل��ني يف م����واق����ع الإن���������ش����اءات 
وغ��ريه��ا م��ن امل��واق��ع ال��ت��ي يتعر�س 

فيها العامل لل�شم�س ب�شكل مبا�شر.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجن�����زت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
خالل بلدية مركز املدينة حزمة من 
ملناطق  تاأهيل  واإع���ادة  تطوير  اأع��م��ال 
جتميلية  وزراع��ات  حيوية  وتقاطعات 
يف جزيرة اأبوظبي، وذلك �شمن اإطار 
التطور  مواكبة  على  البلدية  حر�س 
اأبوظبي  مكانة  يعك�س  مبا  املدينة  يف 
العامل  م�����دن  اأج����م����ل  م����ن  ك�����واح�����دة 

واأكرثها تقدما ورقيا.
���ش��م��ن ه���ذا ال�����ش��ي��اق وب��ت��ك��ل��ف��ة بلغت 
قامت  دره���م���اً   700،122 ح�����وايل 
واإعادة  بتطوير،  املدينة  مركز  بلدية 
الطبيعي  التجميل  ع��ن��ا���ش��ر  ت��اأه��ي��ل 
لأط��راف الطريق عند مدخل جزيرة 
ال����رمي وامل��ن��ط��ق��ة ال��رم��ل��ي��ة ف���وق نفق 
امل��ي��ن��اء و ال��ن��ف��ق ال��ق��ائ��م ع��ن��د تقاطع 
�شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد مع �شارع 
تلك  لأهمية  نظراً  وذلك  الأول،  زايد 
رئي�شية  وال��ت��ي تعد مم���رات  امل��ن��اط��ق، 
اإح�����دى  ال������رمي  ج����زي����رة  اإىل  ت�������وؤدي 

وال�شكنية  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال����واج����ه����ات 
اأبوظبي،  يف  امل���ط���ورة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
�شطح  تطوير  م�شروع  اإىل  بالإ�شافة 
املدينة عند  الأنفاق يف منطقة و�شط 
�شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  �شارع  تقاطع 
�شارع  “نفق  الأول  زاي����د  ����ش���ارع  م���ع 

مت  ح��ي��ث  �شعيد”،  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
ر����ش���ف امل���ن���اط���ق امل��ح��ي��ط��ة ب���اأط���راف 
النفق بالبالط وذلك لتح�شني املظهر 
ال��ع��ام ول�����ش��م��ان ح��م��اي��ة الأن���ف���اق من 
ا�شتدامة  و�شمان  ال��ري،  مياه  ت�شرب 
وتقليل  الطبيعي،  التجميل  اأع��م��ال 

تكاليف الت�شغيل وال�شيانة.
اجلزيرة  ر�شف  البلدية  اأجن��زت  كما   
الو�شطية يف �شارع حمدان بن حممد 
التقاطع  عند  ال�شوئية  الإ���ش��ارة  م��ن 
م��ع ���ش��ارع ل��ي��وا و ح��ت��ى ال��ت��ق��اط��ع مع 
ب��ن �شعيد وهي  را���ش��د  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ارع 

املدينة  قلب  يف  حيوية  منطقة  متثل 
اأب����راج مركز  ال��ت��ج��اري��ة، و قربها م��ن 

التجارة العاملية.
 جدير بالذكر اأن البالط امل�شتخدم يف 
الر�شف ذو موا�شفات عالية، ويتوافق 
املعتمدة  ال���ب���الط  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع 

لدى بلدية مدينة اأبوظبي.
الرملية  املناطق  البلدية  زرع��ت  كما 
على طرف الطريق املوؤدية اإىل جزيرة 
والزهور  ال���رتب���ة  مب��غ��ط��ي��ات  ال�����رمي 
اأعمال  اإىل  بالإ�شافة  الزينة،  ونباتات 
ال��ت��ج��م��ي��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي ال�����ش��ل��ب، حيث 

ي���اأت���ي ه����ذا امل�������ش���روع ���ش��م��ن اخلطة 
الرملية  امل��ن��اط��ق  ل��ت��ط��وي��ر  ال�����ش��ام��ل��ة 
امل���ف���ت���وح���ة وال����واق����ع����ة ع���ل���ى اأط������راف 
احليوية  واملمرات  الرئي�شية،  الطرق 
ب��ه��دف حت�شني  اأب���وظ���ب���ي  يف ج���زي���رة 
اخلطة  مع  يتنا�شب  مبا  العام  املظهر 

ال�شرتاتيجية ملدينة اأبوظبي.   
واأ������ش�����ارت ب��ل��دي��ة م���رك���ز امل���دي���ن���ة اأن 
الرملية  امل����ن����اط����ق  ت���ط���وي���ر  ف����ك����رة 
امليداين  امل�����ش��ح  ث��م��رة خل��ط��ة  ج����اءت 
املطلة  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ع��ام��ة  للم�شاحات 
ل�شتغاللها  الرئي�شية  ال�شوارع  على 
ب��ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة م���ن خ����الل تطوير 
واإن�شاء  الطبيعي،  التجميل  اأع��م��ال 
واأماكن للجلو�س ومبا  امل�شاة،  اأر�شفة 
يتواكب مع اأف�شل املمار�شات واملعايري 
واملوا�شفات العاملية، تلبية لحتياجات 
الرتفيه   و����ش���ائ���ل  وت���وف���ري  ال�����ش��ك��ان 
املواكبة  الطبيعية  املتنف�شات  واإي��ج��اد 
التي  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ع��م��ران��ي��ة  للنه�شة 
ومتا�شيا  اأب��وظ��ب��ي،  م��دي��ن��ة  ت�شهدها 
م�شتوى  “�شمان  البلدية  روؤي���ة   م��ع 
امل�شتدامة  وال��ب��ي��ئ��ة  الأف�����ش��ل  احل��ي��اة 
وجت�شيدا  اأبوظبي”  م��دي��ن��ة  ل�شكان 
معايري  اأج������ود  لر�شالتها”تقدمي 
املرتكزة  ال��ف��ّع��ال��ة  البلدية  اخل��دم��ات 
ع���ل���ى ر����ش���ا امل���ت���ع���ام���ل���ني، م����ن خالل 

امل�شاركة الفّعالة يف جمتمعنا«. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ن�شرها  درا�شة جديدة  نتائج  اأظهرت 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى زاي�����د ال��ع�����ش��ك��ري، حتت 
ح�شن  اأ���ش��رف  الروفي�شور  اإ���ش��راف 
وا�شعاً  ان��ت�����ش��اراً  ال��زع��اب��ي،  ح��م��ي��دان 
باأمرا�س  ل��ع��وام��ل اخل��ط��ر اخل��ا���ش��ة 
ك��ال�����ُش��م��ن��ة وداء  الأي�������ش���ي���ة  ال��ق��ل��ب 
ال�شكري بني الرجال مّمن مل يبلغوا 
ال��ع��ق��د ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��م��ر يف دولة 
و�شّجلت  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
درا���ش��ة من  اأك��ر  تعد  التي  الدرا�شة 
الإم�������ارات، وال��ت��ي �شملت  ن��وع��ه��ا يف 
اأكرث من 33 األف رجل اإماراتي بني 
18 و29 عاماً من العمر، وجود  ال� 
ارتفاع يف م�شتويات الدهون الثالثية 
الغلوكوز  واخ��ت��الل  والكولي�شرتول 

وارتفاع �شغط الدم. 

وُت�شري التقارير العاملية اإىل ت�شجيل 
من  ل��واح��دة  العربية  اجل��زي��رة  �شبه 
ال�شكري  داء  انت�شار  م��ع��دلت  اأع��ل��ى 
وال�ُشمنة على ال�شعيد العاملي، ف�شاًل 
  ، املعدلت.  ارتفاع هذه  ا�شتمرار  عن 
وُت��ع��زى ه��ذه ال��زي��ادة، بح�شب بع�س 
الغذائية  ال��ت��غ��ي��ريات  اإىل  الآراء، 
غ��ري ال�شحية واأمن���اط احل��ي��اة غري 
واإن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  امل��ن��ت�����ش��رة  ن�شيطة 
كانت توجد بع�س العوامل الوراثية 
توؤثر  اأن  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  املحتملة 

على النتائج.  
واأظ�����ه�����رت ال���ن���ت���ائ���ج ال���������ش����ادرة عن 
متعددة  التحليلية  ال��درا���ش��ة  ه���ذه 
الذكور  ت�شتهدف  والتي  امل�شتويات، 
امل�شاركني  ن�شف  ب���اأّن  الإم��ارات��ي��ني، 
ف��ي��ه��ا ُي��ع��ان��ون م���ن زي�����ادة ال�����وزن اأو 
لوحظ  كما   ،18 ال���  �شن  يف  ال�ُشمنة 

ملمو�س  ب�شكل  الن�شبة  ه��ذه  ارت��ف��اع 
 29% اإذ مت��ّت��ع  ال��ع��م��ر،  م���ع زي�����ادة 
فقط من الرجال حتت �شن الثالثني 
باملعدل الطبيعي ملوؤ�شر كتلة اجل�شم. 
كما وجدت الدرا�شة ارتفاعاً يف معدل 
يف   ،”4.7%“ ال�شكري  داء  انت�شار 
امل�شاركني  م���ن   41% ع��ان��ى  ح���ني 
الغلوكوز  م�شتوى  اختالل  من  فيها 
اأث����ن����اء ال�������ش���وم، وال������ذي ُي���ع���د اأح���د 
ال�شكري.  ب���داء  الإ���ش��اب��ة  م��ق��ّدم��ات 
%62 من  ل����دى  ظ��ه��ر  وع���م���وم���اً، 
واحداً  عاماًل  الدرا�شة  يف  امل�شاركني 
على الأقل ملخاطر الإ�شابة باأمرا�س 
القلب الأي�شية مثل ارتفاع م�شتوى 
والغلوكوز  اجل�������ش���م  ك��ت��ل��ة  م���وؤ����ش���ر 
والكولي�شرتول  الثالثية  وال��ده��ون 

و�شغط الدم.
اإظهار  ال���درا����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  ورّج����ح����ت 

املعدلت  اأ�شحاب  من  العينة،  اأف��راد 
املرتفعة ملوؤ�شر كتلة اجل�شم، للعديد 
باأمرا�س  الإ�شابة  عوامل خطر  من 
املعاناة  عن  ف�شاًل  الأي�شية،  القلب 
م��ن ارت��ف��اع �شغط ال���دم. وم��ا يدعو 
للقلق هو اأّن واحداً من بني كّل اأربعة 
م�شاركني يف الدرا�شة لديه اأكرث من 
واحد من هذه العوامل. ول تنح�شر 
الدولة  مواطني  لدى  العوامل  هذه 
حديثة  درا���ش��ات  �شّجلت  اإذ  فح�شب، 
اأخ����رى م�����ش��ت��وي��ات م��رت��ف��ع��ة مماثلة 
ال�شكري  وداء  بال�ُشمنة  للم�شابني 

بني الأجانب املقيمني يف الإمارات. 
وعند مقارنتها بالدرا�شات ال�شكانية 
تبنّي  العاملي،  ال�شعيد  على  املماثلة 
يف  امل�شّجلة  الن��ت�����ش��ار  م��ع��دلت  ب����اأّن 
ال���دول���ة ت��ب��ل��غ ���ش��ع��ف��ي ن��ظ��ريت��ه��ا يف 
ال��غ��رب��ي��ة، وال��ت��ي مل تتجاوز  اأوروب�����ا 

%2 بالن�شبة لداء ال�شكري، و15% 
بالن�شبة  و8%  لل�ُشمنة،  بالن�شبة 
لرت��ف��اع �شغط ال���دم. ،  وع��ل��ى نحو 
مماثل، ك�شفت اآخر درا�شة اأجريت يف 
انت�شار  بلوغ معدل  املتحدة  الوليات 
الذين  الأف�������راد  ب���ني  ال�����ش��ك��ري  داء 
ترتاوح اأعمارهم بني 20 و44 عاماً 
ت�شّدرت  وباملُجمل،    .3.3% ن�شبة 
الرتتيب  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
“بواقع  ال�شكري  ب���داء  يتعلق  فيما 
%4.7” وارتفاع �شغط الدم، بينما 
بفارق  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ���ش��ب��ق��ت��ه��ا 

�شئيل جداً فيما يتعلق بال�ُشمنة.
الروفي�شور  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
ق�شم  رئ���ي�������س  ال�����زع�����اب�����ي،  اأ������ش�����رف 
م�شت�شفى  يف  التنف�شية  الأم���را����س 
اأبحاثنا  “ت�شلط  ال��ع�����ش��ك��ري:  زاي���د 
خماطر  ع��وام��ل  ج��ّدي��ة  على  ال�شوء 

الأي�شية  القلب  ب��اأم��را���س  الإ���ش��اب��ة 
والأم���را����س الأخ����رى امل��رت��ب��ط��ة بها 
الثامنة  �شن  ففي  املنطقة.  ه��ذه  يف 
امل�شاركني  م��ن   42% مت��ت��ع  ع�����ش��ر، 
ملوؤ�شر كتلة  الدرا�شة مبعّدل جيد  يف 
اأّن هذه الن�شبة �شهدت  اجل�شم، غري 
 29% اإىل  لت�شل  ك��ب��رياً  انخفا�شاً 
ب��ني ال���رج���ال يف ال��ع��ق��د ال��ث��ال��ث من 
ال��ع��م��ر. وت��دف��ع��ن��ا ه���ذه الأرق�����ام اإىل 
طرح ال�شوؤال ال�شعب حول ما يحدث 
خالل هذه الفرتة الزمنية احلرجة 
والتي  الماراتيني  ال�شباب  عمر  من 

توؤدي اىل زيادة الوزن وال�ُشمنة«.
اأن  بّد  “ل  واأّكد الروفي�شور قائاًل: 
اأمر هذه  للبحث يف  نوا�شل جهودنا 
الأع�������وام ال��ع�����ش��ر م���ن ح��ي��اة الرجل 
تقييم  م����ن  ل��ن��ت��م��ك��ن  الإم�������ارات�������ي، 
من  يقارب  ما  لدعم  املمكنة  الطرق 

البالغني  ال����رج����ال  م���ن   70% ال����� 
مّمن  العمر  من  والع�شرين  التا�شعة 
اأو ال�ُشمنة.  ال��وزن  ُيعانون من زي��ادة 
وترز حاجة ما�شة للمراقبة وزيادة 
الوعي بني اأفراد هذه ال�شريحة، بغية 
بالقدرة  ال�شحية  ال�شلطات  ت��زوي��د 
امل�شاحبة  التحديات  مواجهة  على 
ع�����وام�����ل خطر  م�����ع�����دلت  ل������زي������ادة 
الإ�شابة باأمرا�س القلب الأي�شية يف 
الإم��ارات. ونرى وجود حاجة ما�شة 
النت�شار  مل�شتويات  تت�شدى  ملبادرات 
الذي  امل�شتقبلي  وتوّقع اخلطر  هذه 
كما  ال�شباب.  ه��وؤلء  له  يتعر�س  قد 
ينبغي علينا معاجلة هذه احلالة من 
خالل اعتماد مبادرات متعددة ت�شمل 
ال�شحي،  والتثقيف  العامة،  ال�شحة 
وت�شهيل اإمكانية الو�شول اإىل املرافق 
على  الت�شجيع  ومبادرات  الريا�شية، 

عادات الطعام ال�شحي«.  
�شّم  البحثي  الفريق  اأّن  اإىل  وُي�شار 
جمعة  الروفي�شور  م��ن:  ُك��اّلً  اأي�شاً 
الباطني  ال��ط��ب  ق�����ش��م  ال��ك��ع��ب��ي م��ن 
يف جامعة الإم��ارات العربية املتحدة 
فاطمة  وال��روف��ي�����ش��ورة  ال��ع��ني؛  يف 
العامة  ال�شحة  معهد  من  امل�شكري 
وم���رك���ز زاي�����د ل��ل��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة يف 
املتحدة؛  العربية  الإم����ارات  جامعة 
من  فرهود  في�شل  اأحمد  والدكتور 
والدكتور  الع�شكري؛  زايد  م�شت�شفى 
لوؤي اأحمد من معهد ال�شحة العامة 
يف جامعة الإمارات العربية املتحدة.   

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
الت�شامح يف ق�شره ام�س �شعادة ميغيل اأنخيل موراتينو�س 
احل�شارات  لتحالف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�����ش��ام��ي  امل��ف��و���س 
ال�شيف  م��ع  معاليه  وت��ب��ادل  بال�شيف  معاليه  ورح���ب 
باملنهج  الوعي  ون�شر  الت�شامح،  ح��ول  املوا�شيع  خمتلف 
ونبذ  وال�شالم  والعدل  الت�شامح  على  القائم  الإ�شالمي 

الغلو والتطرف والعنف والتمييز الطائفي.
الإ�شالم مرتبط  الدولة يف  بناء  اإن مفهوم  وقال معاليه 

واحلرية  ال��ع��دل  حتقق  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ  القيم  مبنظومة 
يت�شق مت��ام��ا مع  م��ا  وال��رخ��اء للمجتمع، وه��و  وال��ت��ق��دم 
تكون  اأن  يف  اأمله  عن  معرباً  للحريات..  امل�شوؤول  الوعي 
املجتمعات امل�شلمة منوذجا وقدوة للمجتمع الإن�شاين يف 

العامل.
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  اأن  اإى  معاليه  واأ�شار 
“طيب اهلل ثراه” ك��ان رج��ال ذا حكمة ونظرة  اآل نهيان 
زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ثاقبة وقد وا�شل �شاحب 
وع��زز قيم  “حفظه اهلل” نهجه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

الت�شامح يف العامل اأجمع.

من جانبه اأ�شاد املفو�س ال�شامي لالأمم املتحدة لتحالف 
احل�شارات اأن دولة المارات تعد منوذجا فريدا يحتذى 
ب��ه يف جم���ال ح���وار الأدي�����ان وع���ر ع��ن ت��ق��دي��ره مل��ا تقوم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  ممثلة  الم���ارات  دول��ة  ب��ه 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�شعوب  ب��ني  م��ب��ادرات تعزز م��ن احل���وار والتحالف  م��ن 

واحل�شارات.
ب��ي��ه رئي�س  ح�شر ال��ل��ق��اء م��ع��ايل ال��ع��الم��ة ع��ب��د اهلل ب��ن 
ال�شرعي رئي�س منتدى تعزيز  جمل�س الإم��ارات لالإفتاء 

ال�شلم يف املجتمعات امل�شلمة.

نهيان بن مبارك ي�شتقبل املف��س ال�شامي لالأمم املتحدة لتحالف احل�شارات

بلدية مدينة اأب�ظبي تنجز اأعمال تط�ير واإعادة تاأهيل ملناطق وتقاطعات حي�ية يف جزيرة اأب�ظبي

م�شت�شفى زايد الع�شكري ين�شر نتائج اأكرب درا�شة على امل�شت�ى ال�طني 
ح�ل انت�شار ع�امل خطر اأمرا�س القلب الأي�شية يف فئة الرجال 

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت مطلع الأ�شبوع احلايل على م�شتوى مراكز 
ال��ه��م��م والأندية  ال��ع��ل��ي��ا لأ���ش��ح��اب  م��وؤ���ش�����ش��ة زاي���د 
الرنامج  وفعاليات  اأن�شطة  لها  التابعة  الريا�شية 
اأ�شحاب  م��ع  اأج��م��ل  “�شيفنا  �شعار  حت��ت  ال�شيفي 
الهمم” مب�شاركة 197 طالباً وطالبة من خمتلف 
الأعمار يف مناطق اأبوظبي والعني والظفرة بهدف 
من  املوؤ�ش�ّشة  ملنت�شبي  ال�شيفية  الإج����ازة  ا�شتثمار 

اأ�شحاب الهمم مبا ينفعهم ويخدمهم م�شتقباًل.
تنفيذها  التي يجري  والفعاليات  الأن�شطة  وت�شمل 
الأ�شبوع  اأي��ام يف  اأرب��ع��ة  مل��دة  على م��دى �شهر يوليو 
مبعدل  ظهراً  ال��واح��دة  حتى  �شباحاً  العا�شرة  من 
اأن�شطة  منها  متنوعة  اأن�شطة  يومية  ح�ش�س  اأرب��ع 
ريا�شية مفتوحة، واأخرى ثقافية، واألعاب تعليمية 
واملهارات،  اليدوية  بع�س احلرف  وتعليم  ترفيهية، 
واأن�شطة  الفنية،  والعرو�س  التجميلية،  والزراعات 
م�شرح ومو�شيقى، ف�شاًل عن الأن�شطة وحما�شرات 

التوعية، وتنظيم رحالت ترفيهية.
الأمني  احلميدان  عبدالعايل  عبداهلل  �شعادة  وقال 
الرامج  تنظيم  على  نحر�س  اإننا  للموؤ�ّش�شة  العام 
على  للموؤ�ّش�شة  التابعة  امل��راك��ز  كافة  يف  ال�شيفية 
عام  كل  ودعمها  ورعايتها  اأبوظبي  اإم���ارة  م�شتوى 
وب�شورة  ت�شهم  التي  الفعاليات  م��ن  لكونها  ن��ظ��راً 

وهو  املجتمع  الهمم يف  اأ���ش��ح��اب  دم��ج  اإي��ج��اب��ي��ة يف 
اإىل  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  التي  الرئي�شية  الأه���داف  م��ن 
حتقيقها اإ�شافة اإىل حر�شنا على تقدمي كل الدعم 

والرعاية لهذه ال�شريحة من اأفراد املجتمع.
كان  ع��ام  ب�شكل  الهمم  باأ�شحاب  الهتمام  اأن  واأك��د 
ول يزال من اأولويات قيادتنا الر�شيدة اإمياناً منهم 
باأهميتهم يف امل�شاهمة الفاعلة والدور الكبري الذي 
وال��ب��ن��اء لدولتنا،  م�����ش��رية اخل���ري  ب��ه يف  ي��ق��وم��ون 
م�شرياً اإىل اأن تنظيم الرامج ال�شيفية ياأتي كاأحد 
الريا�شية  والأن��دي��ة  للمراكز  الرئي�شية  الأن�شطة 
يفتح  ال��ذي  برناجمها  و�شمن  للموؤ�ّش�شة،  التابعة 
والأ�شر  والأم���ه���ات  الأم����ور  اأول��ي��اء  مل�شاركة  امل��ج��ال 
والهيئات واملوؤ�ش�شات املختلفة يف امل�شاركة التفاعلية 
مع اأ�شحاب الهمم، واأ�شاد بالدور الكبري الذي تلعبه 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��وط��ن��ي��ة وال�����ش��رك��ات اخل��ا���ش��ة ورجال 
الأعمال للم�شاهمة الإيجابية يف ر�شم الب�شمة على 

وجوه اأبنائنا من اأ�شحاب الهمم.
باإعداد  كلياً  تهتم  املوؤ�ّش�شة  اأن  احلميدان  واأ���ش��اف 
�شمن  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ى  للن�شاط  متنوعة  ب��رام��ج 
خططها وتوجهاتها نحو تفعيل دور اأ�شحاب الهمم 
الإج���ازة  ف��رتة  خ��الل  خا�شة  برعايتها  امل�شمولني 
وطاقاتهم  قدراتهم  تنمية  على  والعمل  ال�شيفية، 
من خالل اإدماجهم مع املجتمع بالتعاون مع كافة 
اجلهات الرتبوية والجتماعية اإ�شافة اإىل التدريب 

حملية  جهات  يف  الأب��ن��اء  من  لعدد  ال�شيفي  املهني 
منها الدوائر والهيئات التي احت�شنتهم واأ�شهمت يف 
تفعيل دورهم وتنمية مهاراتهم. من ناحيته يقول 
اأبوظبي  ن��ادي  مدير  النعيمي  الرحمن  عبد  �شيف 
ال�شيفي  ال��رن��ام��ج  اإن  ب��الإن��اب��ة،  الهمم  لأ���ش��ح��اب 
الذي ي�شارك فيه 197 طالباً وطالبة من منت�شبي 
ال�شيفية  الإج�����ازة  ا�شتثمار  اإىل  ي��ه��دف  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
مل�شاعدتهم على اكت�شاف مواهبهم املخزونة، و�شقلها 
امل�شاركة  على  وتدريبهم  مهاراتهم  وتنمية  لدعم 
والتكنولوجية.  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
واأ�شاف اأن املوؤ�ّش�شة حتر�س على تنفيذ �شل�شلة من 
الرامج والأن�شطة ملنت�شبيها من اأ�شحاب الهمم بعد 
الفراغ  اأوق��ات  الدرا�شي لال�شتفادة من  العام  نهاية 
يف اأن�شطة وفعاليات تنمي قدراتهم وت�شهم ب�شورة 
اإيجابية يف دجمهم يف املجتمع، كما اأن الرامج التي 
واأنديتها  املوؤ�ش�شة  يجري تنفيذها يف جميع مراكز 
ونادي  الهمم  لأ�شحاب  اأبوظبي  /ن��ادي  الريا�شية 
ال��ع��ني لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م/ حت��ّق��ق ع���دة اأه����داف من 
هادفة  ون�شاطات  اأعمال  يف  الوقت  ا�شتثمار  اأبرزها 
الفكرية  وامل���ه���ارات  ال��ه��واي��ات  واإي��ج��اب��ي��ة، وت��ن��ّم��ي 
وتعمل على  ال��ط��الب،  ل��دى  والإب��داع��ي��ة  والذهنية 
وت�شهم  املوؤ�ش�شة،  وب��رام��ج  بن�شاطات  املجتمع  رب��ط 
يف اإيجاد برامج مفيدة ون�شاطات مثمرة ميكن من 

خاللها اإظهار اإبداعات اأ�شحاب الهمم.

زايد العليا تطلق �شيفنا اأجمل مع اأ�شحاب الهمم

بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة ت�ع�ية لل�قاية من الإجهاد احلراري
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

النعيمي وزير تطوير  ك�شف معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
البنية التحتية رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الحتادية للموا�شالت الرية 
والبحرية عن مهام املركز الوطني للمعلومات املالحية والبحرية املتوقع 
اإ�شهاره يف الربع الأخري من العام احلايل.. م�شرياً اإىل اأن املركز �شيتوىل 
واملمرات  املوانئ  يف  املالحة  و�شالمة  بالإبحار  املتعلقة  املعلومات  توفري 
بالت�شالت  املتعلقة  تلك  خ�شو�شا  ل��ل��دول��ة  القليمية  وامل��ي��اه  امل��ائ��ي��ة 
امل�شوحات  وت��وف��ري  الأر���ش��ي��ة  واملحطات  ال�شفن  ب��ني  املعلومات  وت��وف��ري 
وحتى  ال��دول��ة  �شواحل  ط��ول  على  البحرية  للممرات  الهيدروغرافية 
العاملية  ال�شركات  كريات  ا�شتقطاب  على  �شيعمل  مما  القليمية  املياه 

على  احل�شول  و�شهولة  والفنية  القت�شادية  املعلومة  توفري  خالل  من 
الح�شائيات الالزمة.

املركز  “وام” اأن  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  معاليه يف  واأو���ش��ح 
وال�شركات  ال��ب��ح��ري��ة  ب��امل��وان��ئ  املتعلقة  وال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ل��وم��ات  �شيوفري 
البحرية واخلدمية يف دولة المارات على من�شة اإلكرتونية واحدة تتيح 
الطالع على تفا�شيل منظومة النقل البحري بالدولة ما ي�شمح بو�شع 
الرائدة  الفر�س  ودع��م  بالقطاع  املرتبطة  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 
الأ�شطول  معلومات  �شت�شمل  البيانات  تلك  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار  فيه. 
التجاري البحري يف الدولة ومعلومات عن اآليات الت�شجيل والرتخي�س 

املحلية والت�شريعات املتعلقة بال�شفن التجارية.
وب�شوؤاله عن مالمح ال�شرتاتيجية الوطنية للنقل البحري، اأكد معاليه 

اأن ال�شرتاتيجية تهدف اإىل و�شع خطط نوعية لدعم القطاع القت�شادي 
عن طريق توفري جميع ممكناتة بالدولة وخلق فر�س اقت�شادية تهدف 
والذي  البحري  والتعليم  وال�شناعات  والتاأمينات  التمويالت  دعم  اىل 
النفط، وذل��ك من خالل  بالعامل بعد  اقت�شاد ي  اأك��ر قطاع  يعد ثاين 
الرفاهية  وتوفري  الأم��ن  وتعزيز  البيئة  وحماية  البتكار  ي�شمن  اإط��ار 
كما  ال��دول��ي��ة،  املتطلبات  م��ع  املتما�شية  التنظيمية  الت�شريعات  وو���ش��ع 
تهدف ال�شرتاتيجية الوطنية للنقل البحري اإىل و�شع م�شاريع نوعية 

يف قطاع الف�شاء والت�شالت بدعم من تطبيقات الذكاء ال�شناعي.
العاملني يف  الدولة حلماية  به  ال��ذي تقوم  البارز  ال��دور  النعيمي  واأك��د 
قطاع النقل البحري وحفظ حقوقهم مع عدم التفريق يف املعاملة بني 
الدولة، ومتثل هذا  ملوانئ  الزائرة  الأجنبية  ال�شفن  اأو  الوطنية  ال�شفن 

املجهود بالعديد من اخلطوات اأهمها فر�س التاأمني الإلزامي للبحارة 
العاملني على جميع ال�شفن، وحظر اأن�شطة ال�شركات املالحية املخالفة 
لتعليمات حقوق البحارة، ومنع ال�شفن املهملة والتي ل تلبي ا�شرتاطات 
ذل��ك بعد  وي��ت��م  ال��دول��ة  م��وان��ئ  ال��ك��رمي م��ن دخ���ول  ال�شالمة والعي�س 

حت�شيل حقوق هوؤلء البحارة.
واأ�شاف معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي اأن التوقيع 
اأ�شهم يف حفظ   »ITF« النقل  ال��دويل لعمال  اتفاقية مع الحت��اد  على 
البحري،  النقل  منظومة  ويف  ال�شفن  على  العاملني  وامتيازات  حقوق 
فيما متتلك الدولة �شجاًل من املواقف احلازمة التي مت خاللها اتخاذ 
الإجراءات القانونية امل�شددة بحق مالك ال�شفن وال�شركات املالحية التي 

ل تتعامل بجدية مع ال�شفن والعاملني عليها.

•• مو�ضكو -وام:

اأم��ل عبد اهلل  الدكتورة  بحثت معايل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
الحتادي ومعايل فالنتينا ماتفيينكو 
للجمعية  الحت������اد  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ومعايل  الحتادية  لرو�شيا  الفدرالية 
فيات�شي�شالف فولودين رئي�س جمل�س 
عالقات  تعزيز  �شبل  الرو�شي  الدوما 
التطور  ظ���ل  يف  ال���رمل���اين  ال���ت���ع���اون 
ال�شداقة  ع����الق����ات  ت�����ش��ه��ده  ال������ذي 
دولة  ب��ني  ال�شرتاتيجية  وال�����ش��راك��ة 
الإمارات وجمهورية رو�شيا الحتادية 
وال��ت��ي حت��ظ��ى ب��دع��م ل حم����دود من 
ق��ب��ل ق���ي���ادت���ي ال��ب��ل��دي��ن وذل�����ك على 
املنتدى  يف  معاليها  م�شاركة  هام�س 
الرملانية  للتنمية  ال���ث���اين  ال�����دويل 

الرو�شية  العا�شمة  ت�شت�شيفه  ال��ذي 
مو�شكو.

القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأ����ش���ادت 
للجمعية  الحت�����اد  جم��ل�����س  ورئ��ي�����ش��ة 
الفدرالية لرو�شيا الحتادية، ورئي�س 
جمل�س الدوما بروؤية قيادتي البلدين 
بعالقات  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى  وحر�شهما 
التعاون يف خمتلف املجالت، موؤكدين 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اتفاق  اأهمية 
امل�������ش���رتك ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ال�������ذي مت 
الإع������الن ع��ن��ه خ���الل زي�����ارة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة اإىل رو�شيا الحتادية، 
ولقائه فخامة فالدميري بوتني رئي�س 
رو�شيا الحتادية، ف�شال عن الزيارات 

املتبادلة مل�شوؤويل البلدين.

الرملاين  ال��ت��ع��اون  اأن  ع��ل��ى  و����ش���ددوا 
ه��و ج���زء م��ه��م وك��ب��ري م��ن العالقات 
متطلعني  ال���ب���ل���دي���ن،  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 
العالقات  ه����ذه  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  اإىل 
القت�شادية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والتعليمية  وال�����ش��ي��اح��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
واجلهود الرامية اإىل مكافحة الإرهاب 
والتطرف، مع الإ�شادة بتطور عالقات 
ال��ت��ع��اون يف جم���الت ال��ط��اق��ة الذرية 
والف�شاء. واأعربت فالنتينا ماتفيينكو 
للجمعية  الحت������اد  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ال��ف��درال��ي��ة ل��رو���ش��ي��ا الحت���ادي���ة، عن 
�شكرها وتقديرها ملعايل الدكتورة اأمل 
القبي�شي على تلبية الدعوة للم�شاركة 
العاملي  ال����رمل����اين  امل���ن���ت���دى  ه����ذا  يف 
واملوؤمترات  الفعاليات  وجميع  املهم، 
اأن  م��وؤك��دة  رو���ش��ي��ا،  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 

ب�شكل  تتطور  البلدين  بني  العالقات 
ال�شداقة  ع���الق���ات  ن��ت��ي��ج��ة  اإي��ج��اب��ي 
القائمة بني قيادتي البلدين. واأ�شادت 
جمل�س  رئي�شة  ماتفيينكو  فالنتينا 
لرو�شيا  الفدرالية  للجمعية  الحت��اد 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب����دور  الحت����ادي����ة، 
ي��ح��ق��ق��ه م���ن نتائج  الحت�������ادي ومب����ا 
اإيجابية على ال�شعيد املحلي، وخالل 
الرملانية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
الإقليمية والدولية، وقالت اإن مواقف 
المارات على امل�شتوي العاملي م�شرفه 
وجلية وماتتخذة من اإجراءات ي�شاهم 
يف ت���ع���زي���ز ج���ه���ود ال�������ش���الم والم�����ن 

وال�شتقرار.
القبي�شي  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
الدبلوما�شية  اإط����ار  ويف  املجل�س  اإن 
يف  امل�����ش��ارك��ة  على  ال��رمل��ان��ي��ة حري�س 

ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ي��ت��م تنظيمها 
رو�شيا الحت��ادي��ة مبا يج�شد عمق  يف 
مع  اجلانبني،  بني  القائمة  العالقات 
من  امل��زي��د  بحث  اأهمية  على  التاأكيد 
وتلك  الرملانية  امل��ج��الت  يف  التعاون 
ال���دول���ة ع��ل��ى تفعيلها  ال��ت��ي حت��ر���س 
ب������دور معايل  م����ع رو����ش���ي���ا، م�����ش��ي��دة 
جمل�س  رئي�شة  ماتفيينكو  فالنتينا 
لرو�شيا  الفدرالية  للجمعية  الحت��اد 
العالقات  ه��ذه  تعزيز  يف  الحت���ادي���ة، 

والنهو�س بها اإىل اآفاق اأرحب.
اإىل ذلك اأعربت معايل رئي�س املجل�س 
�شكرها  ع�����ن  الحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 
الدوما  جم��ل�����س  مل���واق���ف  وت��ق��دي��ره��ا 
الداعمة لتعزيز التعاون وال�شراكة مع 
دولة الإمارات، ووجهت معاليها دعوة 
الرو�شي  الدوما  رئي�س جمل�س  ملعايل 

واملجل�س  الإم����������ارات  دول������ة  ل����زي����ارة 
الوطني الحت��ادي ليتم خاللها عقد 
الرملانية  ال�����ش��داق��ة  للجنة  اج��ت��م��اع 
الإم���ارات���ي���ة ال��رو���ش��ي��ة، ورح����ب بهذه 
خاللها  �شيجري  ما  وباأهمية  الدعوة 

من مناق�شات ومباحثات.

فولودين  فيات�شي�شالف  معايل  وق��ال 
اإنه  ال��رو���ش��ي  ال��دوم��ا  رئ��ي�����س جمل�س 
الإمارات  لدولة  زي��ارت��ه  خ��الل  �شيتم 
وامل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي توقيع 
الرملانني  بني  وتعاون  تفاهم  مذكرة 
مما ي�شاهم يف تعزيز اأو�شر ال�شداقة 

وال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل�����رات، معربا 
ع���ن ت��ق��دي��ره ل���ل���دور ال����ذي ي��ق��وم به 
جمال  يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة ال���رمل���ان���ي���ة وال���ت���ي 
خمتلف  ممثلي  من  بالتقدير  حتظى 

املوؤ�ش�شات الرملانية.

•• جنيف-وام:

الزعابي  ���ش��امل  ع��ب��ي��د  ���ش��ع��ادة  األ���ق���ى 
امل����ن����دوب ال����دائ����م ل���دول���ة الإم�������ارات 
جنيف  يف  امل����ت����ح����دة  ل��������الأمم  ل������دى 
اأم��ام ال���دورة احلادية  كلمة الإم���ارات 
الإن�شان  ح��ق��وق  مل��ج��ل�����س  والأرب����ع����ني 
م��ع جلنة  التفاعلي  احل���وار  اإط���ار  يف 
ب�شاأن  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق 

اجلمهورية العربية ال�شورية.
كلمته  م�����ش��ت��ه��ل  يف  ���ش��ع��ادت��ه  ورح�����ب 

الدولية  ال��ت��ح��ق��ي��ق  جل��ن��ة  ب��اأع�����ش��اء 
للجهود  تقديره  امل�شتقلة، معرا عن 
التي بذلوها لإحاطة املجل�س بتحديث 
�شفوي للتطورات التي �شهدتها الأزمة 
من  الأول  الف�شل  خ���الل  ���ش��وري��ا  يف 
لقرار جمل�س  وفقا  وذلك  العام،  هذا 

حقوق الإن�شان 17-40.
�شعادة  اأع��������رب  ال���������ش����دد،  ه������ذا  ويف 
ال��زع��اب��ي ع��ن ق��ل��ق دولة  ���ش��امل  عبيد 
تقارير  يف  ورد  مل��ا  ال�شديد  الإم�����ارات 
الأوروب������ي  والحت������اد  امل��ت��ح��دة  الأمم 

اأم��ام املجل�س رئي�س اللجنة يف  واأك��ده 
حتديثه ب�شاأن ت�شاعد العنف يف اإدلب 
وم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه م���ن ق��ت��ل��ى يف �شفوف 
الآلف  ع�����ش��رات  وت��ه��ج��ري  امل��دن��ي��ني 
م��ن ال��ن��ا���س م��ن م��ن��ازل��ه��م ب��ح��ث��ا عن 
واأمام  امل��ج��اورة.  البلدان  اىل  اللجوء 
خطورة الو�شع، �شدد �شعادته على اأن 
الإم��ارات حتث جميع الأطراف  دولة 
على احرتام اتفاق وقف اإطالق النار 
اأوىل  واللتزام بتنفيذ بنوده كخطوة 
والتمهيد  القتالية  الأع��م��ال  لإن��ه��اء 

للعملية ال�شيا�شة.
اإىل  بالإ�شافة  اأن��ه  اإىل  �شعادته  ون��وه 
الأمنية،  الناحية  من  الو�شع  تدهور 
ف���اإن ال��و���ش��ع الإن�����ش��اين ق��د �شهد هو 
الإن�شانية  الناحية  م��ن  ت��اأزم��ا  الآخ���ر 
يف بع�س املناطق من الرتاب ال�شوري 
واملناطق  اإدل���ب  حمافظة  يف  وخا�شة 
م����ن ح����م����اة، ح���ي���ث يعي�س  ال���ق���ري���ب���ة 
قد  اأوق��ات��ا �شعبة  املناطق  ه��ذه  �شكان 
اإي�شال  ���ش��ع��وب��ة  ب�����ش��ب��ب  ت�����زداد ح���دة 
هذا  ويف  اإليها.  الإن�شانية  امل�شاعدات 

دولة  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  ل��ف��ت  ال�����ش��ي��اق، 
اأعلنت ع��ن ت��رع قدره  الإم����ارات ق��د 
65 مليون دولر يف موؤمتر بروك�شل 
�شورية  “ دعم م�شتقبل  الثالث حول 
-16 بتاريخ  “ وال��ذي كان  واملنطقة 

الترعات  ع��ن  ف�شال   ،2019-3
ال�شعب  اإىل  ال���دول���ة  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
 2012 ع���ام  م��ن��ذ  ال�شقيق  ال�����ش��وري 
من  يقرب  ما  الآن  حتى  بلغت  والتي 
تخ�شي�شها  مت  اأمريكي،  دولر  مليار 
والإمنائية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��م�����ش��اع��دات 

الطارئة للنازحني داخليا والالجئني 
والعراق  ولبنان  الأردن  يف  ال�شوريني 
اأم����ام  وال����ي����ون����ان. ويف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه 
امل��ج��ل�����س، اأك����د ���ش��ع��ادت��ه اإمي�����ان دولة 

الإمارات ال�شديد باأن احلل ال�شيا�شي 
باإنهاء  الكفيلة  الوحيدة  الت�شوية  هو 
الأزم���ة يف ���ش��وري��ا، وك��ذل��ك على دعم 
التي  اجلهود  جلميع  الكامل  ال��دول��ة 

جهود  وكذلك  املتحدة  الأمم  تبذلها 
ال�شيد جري بيدرو�س، املبعوث الأممي 
ل�شوريا بالإ�شافة اإىل اأي جهود اأخرى 

وفقا مل�شار جنيف.

بلحيف النعيمي: �شالمة املالحة وامل�ش�حات الهيدروغرافية للممرات.. اأبرز مهام »ال�طني للمعل�مات«

•• اأبوظبي -الفجر: 

ا�شتبانة  الثانية من  ال��دورة  املجتمع،  تنمية  دائ��رة  اأطلقت 
2019 وال���ذي يعد واح���داً من  – اأبوظبي  ج��ودة احل��ي��اة 
اأهم امل�شوح على م�شتوى الإمارة، ويهدف اإىل الوقوف على 
جودة احلياة وم�شتوى الرفاهية التي يحظى بها املجتمع، 
وتطلعات  احتياجات  على  كثب  ع��ن  ال��ت��ع��رف  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

جمتمع اإمارة اأبوظبي من مواطنني ومقيمني.
وي��اأت��ي اإط���الق ا�شتبانة ج���ودة احل��ي��اة ان��ط��الق��اً م��ن �شعي 
حيث  املجتمع،  اأف���راد  لكافة  كرمية  حياة  لتوفري  ال��دائ��رة 
ا�شتندت يف �شياغتها اإىل نتائج “الدورة الأوىل من ا�شتبانة 
جودة احلياة” والذي نفذته الدائرة العام الفائت، باعتباره 
خطوة مهمة نحو ر�شم خريطة وا�شحة جلودة احلياة يف 
تهم  التي  املو�شوعات  ح��ول  عامة  نظرة  وتقدمي  الإم���ارة، 
يف  التح�شني  َم��واط��ن  على  التعرف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املجتمع، 

خمتلف مناحي احلياة.
اإم���ارة  ال��ت��ي تغطي ك��اف��ة م��ن��اط��ق  وي��ت��م تنفيذ ال���ش��ت��ب��ان��ة 
/ فر�س  الإ�شكان  ت�شمل:  رئي�شية  موؤ�شرات  وفق  اأبوظبي، 
الأ���ش��رة وال����رثوة / ال�شحة /  العمل والإي�����رادات / دخ��ل 
التعليم واملهارات / الأمن وال�شالمة ال�شخ�شية / العالقات 
الجتماعية / امل�شاركة املدنية واحلوكمة / جودة البيئة / 

ال�شعادة والرفاهية / التوازن بني العمل واحلياة.
ويف ���ش��وء ع���دد م��ن ال��ت��ح��دي��ات وال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي �شملتها 
احلياة،  ج���ودة  م��وؤ���ش��ر  ا�شتبانة  م��ن  الأوىل  ال����دورة  نتائج 
التف�شيلية  املو�شوعات  من  ع��دداً  العام  دورة هذا  ت�شمنت 
وال��ت��ي ُتعنى ب���: معرفة ال��ن��ا���س امل��ال��ي��ة واأ���ش��ل��وب احل��ي��اة / 
التعليم  العقلية والبدنية لأفراد املجتمع / جودة  ال�شحة 
/ التعلم مدى احلياة / الر�شا عن اخلدمات والتوا�شل مع 
ال�شرطة / امل�شاركة يف العمل التطوعي واملجتمع / ال�شكان 
وال�شو�شاء واملرافق املجتمعية / الر�شا عن جودة وتكلفة 

اخلدمات ال�شحية.
العربية  ال��ل��غ��ت��ني  ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ب��ان��ة  وي�������ش���ارك يف 
تتجاوز  ممن  اأبوظبي  اإم���ارة  جمتمع  اأف���راد  والجنليزية، 
اأطياف  كافة  امل��وؤ���ش��رات  ت��راع��ي  �شنة، حيث   15 اأع��م��اره��م 
التعرف  على  احلر�س  يعك�س  ما  اأبوظبي،  اإم���ارة  جمتمع 

على اآراء خمتلف �شرائح املجتمع.
م�شاعدة  ع��ل��ى  للعمل  م��ي��دان��ي��ني  ب��اح��ث��ني  ت��وف��ري  و�شيتم 
الأفراد يف عدد من الأماكن املحددة، كما مت توظيف بع�س 
اأمام  امل��ت��اح  املالحظات  ب��اب  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأدوات 
امل�شاركني؛ ما ميّكن الدار�شني والباحثني من التعرف على 

اأهم الق�شايا واملو�شوعات التي تت�شدر اهتمام املجتمع.
وبهذه املنا�شبة، قال معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي 
تويل  الر�شيدة  القيادة  “اإن  املجتمع:  تنمية  دائ��رة  رئي�س 
اإميانها  اأهمية ق�شوى، وذلك انطالقاً من  تنمية املجتمع 
بالدور الذي يلعبه الفرد باعتباره الرثوة احلقيقية للبالد 
اإمارة  ت�شهدها  التي  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  واأ�شا�س 

اأبوظبي يف كافة املجالت.«
تنمية  دائ���رة  “توا�شل  اخلييلي:  مغري  الدكتور  واأ���ش��اف 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ال��روؤي��ة  من  وانطالقا  املجتمع 
– حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
اهلل – والتوجيهات الدائمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
اأفراد املجتمع يف  باإ�شراك  للقوات امل�شلحة، نهجها الرا�شخ 
كافة الرامج واملبادرات الهادفة اإىل تعزيز منط احلياة يف 
اإمارة اأبوظبي، باعتبارهم �شريكاً رئي�شياً يف ر�شم م�شتقبٍل 
�شمعة  اأهمية تعزيز  اإىل  واأ�شار اخلييلي،  اأف�شل لالإمارة.« 
النتائج  اأظهرت  امل�شتويات، حيث  اأبوظبي على كافة  اإم��ارة 
من  جتعل  التي  القوى  مواطن  من  العديد  الفائت  العام 
اأ�شعد املجتمعات على م�شتوى  اأحد  اأبوظبي  اإمارة  جمتمع 
العامل.  وتطرّق اخلييلي كذلك اإىل حمور تنمية املجتمع، 

اأبوظبي  ب��رن��ام��ج  ت��ع��زي��ز من���ط احل���ي���اة، ���ش��م��ن  وحم�����ور 
املحاور  هذه  اأن  موؤكداً   ،”21 “غداً  التنموية  للم�شرعات 
ت�ّشكل اأ�شا�شاً تنموياً رائداً، نعمل على اأ�شا�شه لو�شع وتبّني 
دعم  يف  ت�شهم  التي  وال�شرتاتيجيات  التنموية  اخلطط 
الأ�شري، وخلق  املجتمع، وتعزيز ال�شتقرار  اأف��راد  ومتكني 
جمتمع ن�شط وم�شوؤول. موؤكداً اأن “ا�شتبانة جودة احلياة” 
تعد اأحد الآليات الهادفة اإىل التعرف با�شتمرار على كافة 
حلوٍل  اإىل  معاً  والو�شول  املجتمع،  تواجه  التي  التحديات 

م�شتدامة وناجعة.
املجتمع،  تنمية  دائ����رة  يف  عملنا  ن�شتلهم  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
بامل�شرية العطرة للوالد املوؤ�ش�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
اآل نهيان، طيب اهلل ث��راه، يف دعم  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
املجتمع ومتكني اأفراده، ونحن على ثقة باأن املجتمع لديه 
جت�ّشد  وري��ادي��ة  اإيجابية  ب�شمة  و�شع  يف  الكبرية  الرغبة 

دوره البّناء يف احلفاظ على املكت�شبات الوطنية.
اإىل  ال�شركاء  كافة  اخلييلي،  مغري  الدكتور  معايل  ودع��ا 
الرتكيز على الق�شايا التي حتتل اأهمية كبرية يف املجتمع، 
احلياة  حت�شني  يف  ت�شهم  التي  الف�شلى  ال�شيا�شات  وو�شع 
والرفاه الجتماعي، وخلق اإطار عمل ُينتج طريقة ملمو�شة 
التقدم  مع م�شرية  وذل��ك متا�شياً  املجتمع،  ازده��ار  لقيا�س 
املتابعة  اأهمية  و�شّدد على  الإم���ارات. كما  دول��ة  والنماء يف 
امل�شتمرة لحتياجات وتطلعات املجتمع، حيث قامت الدائرة 
اآراء  بزيارة عدد من جمال�س الأحياء، وذلك للتعرف على 

املجتمع يف خمتلف املو�شوعات الجتماعية.
النيادي وكيل  الدكتور فهد مطر  �شعادة  اأكد  ومن جانبه، 
دائرة تنمية املجتمع بالإنابة، اأهمية ا�شتبانة جودة احلياة، 
حياة  من��ط  يف  التطور  م��دى  تقي�س  علمية  اأداة  باعتباره 
الأجندة  و�شع  من  وامل�شوؤولني  القيادات  ومتّكن  املجتمع، 
يف  م�شاهمتها  ع��ل��ى  ع���الوة  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اأط����ٍر علمية  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، وف���ق  الرت���ق���اء مبنظومة 

وا�شحة ومدرو�شة.
وقال �شعادة الدكتور فهد النيادي: “تتوافق ال�شتبانة مع 
كمنظمة  ومعايريها،  العاملية  امل��وؤ���ش��رات  من  العديد  اأط��ر 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة، وال��ت��ي حت���دد موؤ�شرات 
والرفاهية  والأ���ش��ر  ل��الأف��راد  املعي�شة  احلياة ومن��ط  ج��ودة 
الجتماعية. ومن هذا املنطلق، فاإن ا�شتبانة جودة احلياة 
�شتوّفر معلومات واإح�شاءات دقيقة �شت�شهم يف بناء جمتمع 
مزدهر، وتكون مرجعاً ملتخذي القرار، كما ت�شاعد يف ر�شم 
اليومية للقطاعات املختلفة يف  �شورة وا�شحة عن احلياة 
اأبوظبي.« واأ�شاف النيادي، اأن امل�شح �شيعمل اأي�شاً على دعم 
جهود الدائرة اخلا�شة بتطوير املجتمع وحمايته من خالل 
اجلمع بني اأمناط احلياة احلديثة وقيم املجتمع وثقافته، 
قطاعات  وكافة  املجتمع  بني  والتنا�شق  الن�شجام  وحتقيق 
جلودة  الرئي�شية  امل��الم��ح  النتائج  �شتدعم  حيث  ال��ع��م��ل، 
املعي�شة، الأمر الذي �شي�شهم بدوره يف تطوير اأ�شاليب دعم 

تقدم املجتمع من كافة اجلهات ب�شكل اأكرث جناحاً.
من  ال�شتبانة  يف  امل�شاركة  اأبوظبي  اإم��ارة  لقاطني  وميكن 

http://bit.ly/2KOD1ap :خالل رابط
اإمارة  يف  احلياة  ج��ودة  ا�شتبانة  نفّذت  قد  ال��دائ��رة  وكانت 
اأبوظبي 2018، بالتعاون مع مركز الإح�شاء – اأبوظبي 
وامل��ع��رف��ة، وع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية،  التعليم  ودائ���رة 
الأفراد  وذلك يهدف قيا�س موؤ�شرات جودة احلياة، ووعي 

ببع�س الق�شايا الجتماعية.
و�شّكلت نتائج الدورة الأوىل، انطالقة الدائرة نحو و�شع 
واملبادرات  امل�شاريع  وتبني  وبناء  ال�شرتاتيجية  خططها 
املجتمع،  اأف���راد  لكافة  كرمية  حياة  توفري  يف  ت�شهم  التي 
ومقيمني”  “مواطنني  األ���ف   51 م��ن  اأك���رث  فيه  و���ش��ارك 
الف�شلى،  احل��ي��اة  م��وؤ���ش��رات  تقي�س  ع��دة  اأ�شئلة  وت�شمنت 
الق�شايا  ببع�س  الأف���راد  وع��ي  اإىل  التعرف  على  وت�شاعد 

الجتماعية واخلدمية املهمة.

خالل ور�شة عمل اإبداعية اأ�شرفت على تنظيمها بالتعاون مع �شركة »�شّكل«

»كلمات« جتمع نخبة من امل�ه�بات على 
مهارات الكتابة الحرتافية لل�شغار

•• ال�ضارقة-الفجر

واليافعني  الأط��ف��ال  كتب  وتوزيع  ن�شر  املتخ�ش�شة يف  “كلمات” ال��دار  اأخ��ذت 
الحرتافية  الكتابة  عوامل  اإىل  املوهوبات  الكاتبات  من  نخبة  العربية،  باللغة 
كاتباتها  من  واثنتان  “كلمات”  عمل  فريق  ق��دم  حيث  لل�شغار،  املتخ�ش�شة 
يف  ال��دار  م�شاركة  خ��الل  والر�شم  الكتابة  وتقنيات  م��ه��ارات  يف  اإبداعية  ور���س 
فعالية اإبداعية نظمتها �شركة “�شّكل” املتخ�ش�شة يف التدريب وتنظيم الور�س 
التجريبية واملهنية.  وا�شت�شافت الور�شة عدداً من امل�شاركات اللواتي ميتلكن 
خا�شت  حيث  ل��الأط��ف��ال،  املوجهة  الق�ش�س  كتابة  جم��ال  يف  متميزة  موهبة 
امل�شاركات جتربة ا�شتثنائية للكتابة الإبداعية، رفقة كّل من الكاتبات �شحر جنا 
حمفوظ، وميثاء اخلّياط، اللواتي قدمن التوجيهات والن�شائح الالزمة لهن 
الكتابة  املتبعة يف جم��الت  التقنيات  امل�شاركات على  امل��ج��ال.  وتعرفت  ه��ذا  يف 
الإبداعية، اإىل جانب حقوق الكّتاب وطبيعة العالقة مع دور الن�شر، ويف ختام 
“�شّكل” يف  �شركة  �شت�شيفها  حيث  لغوياً  لتدقيقها  الأعمال  الور�شة مت جمع 
ق�شة  ك��ّل  مب��و���ش��وع  خا�شة  ر���ش��وم��ات  على  حت��ت��وي  كتب  اإىل  لح��ق��ة  مرحلة 

و�شتوّزعها كهدايا للم�شاركني. 

اأمل القبي�شي تبحث تعزيز العالقات الربملانية مع رو�شيا

يف كلمة الدولة اأمام الدورة احلادية واالأربعني ملجل�ض حقوق االإن�ضان بجنيف

الإمارات حتث جميع الأطراف على احرتام اتفاق وقف 
اإطالق النار يف ادلب

دائرة تنمية املجتمع تطلق الدورة الثانية من »ا�شتبانة ج�دة احلياة - اأب�ظبي 2019«
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/972  جتاري كلي
املدعي/ ان  الق��ام��ة مب��ا  ال�شياح جمهول حم��ل  / 1-ع��ام��ر  امل��دع��ي عليه  اىل 
بالزام  املطالبة  مو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ت��ج��اري  ابوظبي  بنك 
درهم   )1.288.550.29( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ املطالبة 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2019/7/10 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�شاعة:09:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16528 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي  �س.م.ع.
املنذر اإليه  :   نعماين �شعد احلق م�شكاه احلق  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )67،280.94( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من 
ال�شيارة رقم ) 29560/ خ�شو�شي / 12 / ابوظبي ( من نوع ) كيا �شبورجت _ 
ا�شتي�شن ( موديل )2016 ( اللون ) ف�شي(  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16529 (

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي  �س.م.ع
املنذر اإليها : علي حممد ح�شن لل�شيانه العامه ذ م م .

الإخالل  نتيجة  دره��م   )78،826.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�شيارات اأدناه وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم 
– ال�شيارة رقم )A/ 30721  /خ�شو�شي/   1   -: التاليه  ال�شيارات  باملزاد ومنها  وبيعها 
عجمان ( من نوع ) تويوتا ياري�س _ �شالون ( موديل 2017 _ لون  ابي�س ، 2 - ال�شيارة 
( موديل   ياري�س _ �شالون  تويوتا   ( ن��وع  رق��م )A/ 30719  /خ�شو�شي/ عجمان( من 
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من  ل�شاحلكم  واملمولة   ، ابي�س  لون    _  2017

اأي نوع كانت،،، 
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16530 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي  �س.م.ع.
املنذر اإليه : �شامي الفا�شل احمد الفكي  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )288،951.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من 
تويوتا   ( نوع  من   ) ال�شارقة   / ابي�س   / خ�شو�شي  ال�شيارة رقم ) 90201/ 
لند كروزر _ ا�شتي�شن ( موديل )2015  ( اللون ) ابي�س( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم



اخلميس    4   يوليو    2019  م   -   العـدد  12673  
Thursday   4   July   2019  -  Issue No   12673

11

عربي ودويل

اأم�����س الت�شويت لن��ت��خ��اب رئ��ي�����س جديد  ال��ن��واب الأوروب���ي���ون  ب���داأ 
العليا بني  املنا�شب  اأبرم ب�شاأن توزيع  لرملانهم غداة التفاق الذي 

قادة الدول ال�28 الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي.
املا�شي مهامهم  اأي��ار مايو  انتخبوا يف  الذين  النواب اجل��دد  وت��وىل 
الت�شويت  ب���داأوا  وق��د  �شرتا�شبورغ.  يف  ق�شرية  افتتاح  جل�شة  بعد 
الأربعاء بو�شع بطاقاتهم  غ(  09،45 )07،45 ت  ال�شاعة  حواىل 

يف �شناديق يف مقر الرملان يف �شرتا�شبورغ.
وليتم انتخابه، ينبغي اأن يح�شل املر�شح لرئا�شة الحتاد على اأغلبية 
مطلقة من الأ�شوات. ويف حال مل يتحقق ذلك خالل ثالث جولت، 
تكفي اأغلبية ب�شيطة يف ت�شويت رابع ل ي�شمل اإل املر�شحني اللذين 

ح�شال على اأكر عدد من الأ�شوات.
رئا�شة  ل��ت��ويل  الأوىل  ال����دورة  ه���ذه  يف  مر�شحني  اأرب��ع��ة  ويتناف�س 
الرملان خلفا لالإيطايل انطونيو تاجاين الذي ينتمي اإىل جمموعة 
فهو  حظا  الأوف���ر  املر�شح  اأم��ا  اليميني.  الأوروب����ي  ال�شعبي  احل��زب 
مواطنه ال�شرتاكي الدميوقراطي الإيطايل ديفيد �شا�شويل )63 
الأوروبي  والنائب  اإيطاليا  يف  ال�شابق  التلفزيوين  ال�شحايف  عاما( 
وقال �شا�شويل واعدا زمالءه قبل بدء الت�شويت “اإذا  منذ 2009. 
منحتموين الثقة ف�شنعمل معا من اأجل برملان حديث اأكرث �شفافية 

واأكرث قدرة على البقاء واأكرث انفتاحا على املواطنني«.

ن�شرت �شحف مرتبطة باجلي�س ال�شيني �شورا لتدريبات ع�شكرية 
جرت قبل ا�شبوع يف هونغ كونغ، يف خطوة اعترها حمّللون حتذيرا 

ملعار�شي بكني فيما ت�شهد املدينة تظاهرات معار�شة للحكومة.
يف  ع�شكرية  بحامية  ال�شيني  ال�شعبي  التحرير  جي�س  ويحتفظ 
العام  يف  ال�شني  اإىل  ع���ادت  ال��ت��ي  ال�شابقة  الريطانية  امل�شتعمرة 
ب��ع��ي��دة ع��ن الأن���ظ���ار ون����ادرا م��ا يظهر  1997، ل��ك��ّن ق��وات��ه��ا تبقى 
الروتينية  التمرينات  الع�شكري. ومل جتتذب  لبا�شهم  عنا�شرها يف 
باجلي�س  املرتبطة  ال�شحيفة  لكّن  ال�شابق.  يف  اهتمام  اأي  للحامية 
ال�شيني ن�شرت �شورا للتمرينات الع�شكرية التي جرت قبل ا�شبوع، 
غداة اقتحام املتظاهرين املوؤيدين للدميوقراطية برملان هونغ كونغ 
اإظهار غري م�شبوق  تاركني ر�شائل مناه�شة لبكني على جدرانه يف 
م�شريات  الفائت  ال�شهر  منذ  وتهّز  ال�شني.  جت��اه  الغ�شب  مل�شاعر 
على م�شروع  احتجاجاً  ذاتي  �شبه  تتمتع بحكم  التي  املدينة  حا�شدة 
القارية.  اإىل ال�شني  قانون ي�شمح بت�شليم مطلوبني يف هونغ كونغ 
وذكر جي�س التحرير ال�شعبي على ح�شابه على من�شة ويبو ال�شبيهة 
والتي  الفائت  الرب��ع��اء  ج��رت  التي  امل�شرتكة  التمرينات  اأّن  بتويرت 
ت�شمنت م�����ش��ارك��ة ال��ق��وات ال��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة واجل��وي��ة رم���ت اإىل 

“مراجعة ورفع القدرات القتالية للوحدة يف الظروف الطارئة«.
على  من  ر�شا�شة  بنادق  يوجهون  �شينيني  جنودا  ال�شور  واأظ��ه��رت 

منت مركب وانطالقا من مروحية تابعة للجي�س ال�شيني.

�شي�شهد يوم ال�شتقالل الأمريكي ن�شاطات متنوعة يف عهد الرئي�س 
اخل���ارج ع��ن امل��األ��وف دون��ال��د ت��رام��ب، ب��دءا بعر�س دب��اب��ات يف و�شط 
ن�شب  اأم���ام  خطاب  اىل  و���ش��ول  فوقها  حتّلق  وم��ق��ات��الت  وا�شنطن 

لنكولن التذكاري.
لكنه  ال��ب��الد،  يف  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ت��رام��ب  يكون  ق��د 
�شيكون كذلك �شيد ال�شتعرا�س و�شيحّول عيد ال�شتقالل اخلمي�س 
اإىل حفلة �شخ�شية. وقال اخلبري يف الإعالم والثقافة ال�شعبية من 
“جامعة كوينيبياك” ريت�س هانلي اإن الرابع من متوز/يوليو ي�شكل 
عادة فر�شة ل�”هدنة” وطنية. وقال “اإنه يوم ميكن للنا�س خالله 
العلم  ورف��ع   )...( جانًبا  ال�شتقطاب  تثري  التي  خالفاتهم  و�شع 
ث��م، تعود  �شيا�شية. وم��ن  ال��دخ��ول يف �شجالت  ب��دون  )الأم��ريك��ي( 
�شتطراأ  لكن  متوز/يوليو.  من  اخلام�س”  يف  طبيعتها  اإىل  الأم��ور 

تعديالت على هذا ال�شيناريو املعتاد هذه ال�شنة.
حواىل ال�شاعة 18،30 )22،30 ت غ(، �شي�شعد ترامب اإىل درجات 
امل�شبوقة  غري  لأمريكا”  “حتية  لفعالية  التذكاري  لنكولن  ن�شب 
األعاب نارية  ا ع�شكرياً وعر�س  والتي �شت�شمل خطاًبا متلفزاً وعر�شً

�شخًما.

عوا�ضم

�سرتا�سبورغ

بكني

وا�سنطن

الربملان العربي يطالب فرن�شا بال�شغط على اإ�شرائيل 
لالإفراج عن اأم�ال عائدات ال�شرائب الفل�شطينية

•• القاهرة -وام:

بال�شغط  فرن�شا  ال�شلمي  م�شعل  الدكتور  العربي  ال��رمل��ان  رئي�س  طالب 
اأم��وال عائدات  “ لالإفراج عن  “ اإ�شرائيل  بالحتالل  القائمة  القوة  على 
ال�شرائب واجلمارك الفل�شطينية كاملة دون اأي اقتطاع باعتبار اأن فرن�شا 
هي الدولة الراعية لروتوكول باري�س لعام 1994، مثمنا يف الوقت نف�شه 
مواقف فرن�شا جتاه الق�شايا امل�شريية العربية ومنها ق�شية العرب الأوىل 

فل�شطني.
واأكد الدكتور ال�شلمي يف ر�شائل مكتوبة وجهها لكل من الرئي�س الفرن�شي 
ورئي�س اجلمعية الوطنية ورئي�س جمل�س ال�شيوخ، رف�س الرملان العربي 
التام لقيام القوة القائمة بالحتالل باقتطاع جزء من عائدات ال�شرائب 
واجلمارك الفل�شطينية، حتت اأي ذريعة، بعدِّ هذه الأموال اأموال فل�شطينية 
لالإكراه  كو�شيلة  وا�شتخدامها  منها،  جزء  اأي  اقتطاع  لإ�شرائيل  يحق  ول 
ال�شيا�شي، موؤكدا اأن اقتطاع هذه الأموال يعد اإجراء باطال وغري قانوين 

وفقا لالتفاقيات املرمة، وعلى راأ�شها بروتوكول باري�س.
امل�شوؤولية القانونية  ودعا رئي�س الرملان العربي، املجتمع الدويل بتحمل 
اإج��راءات فورية  باتخاذ  الفل�شطيني،  ال�شعب  والإن�شانية وحماية مقدرات 
وفاعلة وال�شغط على القوة القائمة بالحتالل “اإ�شرائيل” لالإفراج عن 
اقتطاع  اأي  دون  كاملة  الفل�شطينية  واجلمارك  ال�شرائب  عائدات  اأم��وال 

ها اأموال فل�شطينية ولي�س هناك اأي مرر لال�شتيالء عليها. بعدِّ

ت�ا�شل احتجاجات اليه�د الإثي�بيني يف اإ�شرائيل  

قتيل يف جتدد العنف بجن�ب ال�ش�دان   100

اللتزام  م��ع  معا  امل�شاكل  جميع  نحل  “دعونا  وق���ال 
بالقانون«.

النار ليل الح��د على �شلمون تيكا  اإط��الق  ويف ح��ادث 
�شجارا  لحظ  ال�شابط  اإن  البداية  يف  ال�شرطة  قالت 

بني ال�شبان يف مكان قريب وحاول الف�شل بينهم.

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ت�شتعد ا�شرائيل ليوم ثالث من الحتجاجات اإثر مقتل 
اأوقات  خ��ارج  �شرطي  ي��د  على  اإثيوبي  اأ���ش��ل  م��ن  �شاب 
التهدئة  اإىل  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ون  ال��ق��ادة  دع��ا  فيما  عمله، 

و�شط اتهامات بالعن�شرية.
وم��ن��ذ الث���ن���ني، اأغ��ل��ق م��ت��ظ��اه��رون ي��ه��ود م��ن اأ�شول 
اإثيوبية طرقات رئي�شية يف كافة اأنحاء البالد واأ�شعلوا 
اأن��ه متييز �شد  ي��رون  ون���ددوا مب��ا  ال�شيارات  اإط����ارات 

الإ�شرائيليني من اأ�شول اإثيوبية.
واأن  �شخ�شا،   136 اع��ت��ق��ل��ت  اإن��ه��ا  ال�����ش��رط��ة  وت��ق��ول 
111 �شابطا اأ�شيبوا بجروح واألقيت عليهم احلجارة 

والزجاجات والقنابل احلارقة.
العمر  يبلغ من  اأن��ه  يرّجح  )ال��ذي  تيكا  �شلمون  وقتل 
19 عاما( م�شاء الأح��د يف بلدة كريات حاييم  اأو   18

ب�شمال مدينة حيفا ال�شاحلية.
الإثيوبيني  ال��ي��ه��ود  اأو����ش���اط  يف  غ�شبا  مقتله  واأث����ار 
خوف  يف  يعي�شون  اإن��ه��م  ي��ق��ول��ون  ال��ذي��ن  ا�شرائيل  يف 
الب�شرة  ذوي  من  لأنهم  ال�شرطة  م�شايقات  من  دائ��م 

ال�شوداء.

الطرق  اإغ��الق  �شور  ت�شّدرت  املا�شية  الأي���ام  وخ��الل 
الط��ارات وعدد  ال�شرائيلية وحرق  املدن  الرئي�شة يف 
ن�����ش��رات الأخ����ب����ار. وت�شببت  ال�����ش��ي��ارات ع��ن��اوي��ن  م���ن 

الحتجاجات باختناقات مرورية وا�شعة.
يف  ال��ط��رق  ب��اإغ��الق  للمتظاهرين  ال�شرطة  و�شمحت 
اندلع مواجهات مبا�شرة، وتعمدت  ملنع  املواقع  بع�س 
عدم ت�شعيد الو�شع جتنبا لإث��ارة م�شاعر الغ�شب يف 

اأو�شاط املحتجني ب�شكل اإ�شايف.
ا�شتعداد  ع��ل��ى  اأن��ه��ا  اإىل  ال��ل��ي��ل  خ���الل  اأ����ش���ارت  لكنها 

للتعاطي مع الأو�شاع مبزيد من القوة.
وقت  يف  ريفلني  روؤوف����ني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الرئي�س  ودع���ا 
خروج  يتوقع  وق��ت  يف  التهدئة  اإىل  ال��ث��الث��اء  متاأخر 

احتجاجات جديدة بعد ظهر الأربعاء.
اأن نتوقف ونفكر �شوية كيف نتقدم من  “يجب  وقال 

هنا«.
واأ�شاف “يجب اأن ن�شمح للتحقيق يف وفاة �شلمون اأن 

ياخذ جمراه واأن مننع حدوث حالة وفاة اأخرى«.
نتانياهو  بنيامني  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأق���ر  ج��ه��ت��ه،  وم���ن 
الثالثاء ب”اأن هناك م�شاكل حتتاج اإىل حل” ونا�شد 

املتظاهرين “التوقف عن اغالق التقاطعات«.

ال�شالم، قتل 61 مدنيا على الأقل يف اعتداءات متعمدة 
او يف اإطالق نار ع�شوائي.

 150 امل��ج��م��وع��ات  ه����ذه  “احتجزت  ال��ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 

•• نريوبي-اأ ف ب:

النزاع يف منطقة يف  تفاقم  اأم�س  املتحدة  الأمم  اأعلنت 
جنوب ال�شودان منذ توقيع اتفاق ال�شالم، ما اأ�شفر عن 

مقتل ع�شرات املدنيني على اأيدي الأطراف املتنازعة.
وذكرت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان )يومني�س( 
يف  “تعر�شوا ل�شتهداف متعمد ووح�شي”  اأّن املدنيني 
الإق��ل��ي��م ال���ش��ت��وائ��ي )ج��ن��وب( منذ توقيع الت��ف��اق يف 

اأيلول �شبتمر الفائت.
واأو����ش���ح���ت ان 104 ا���ش��خ��ا���س ع��ل��ى الق����ل ق��ت��ل��وا يف 

هجمات على قرى يف الإقليم.
وق���ال���ت يف اآخ�����ر ت��ق��ري��ر ل��ه��ا ب��خ�����ش��و���س ح����ال حقوق 
الإن�شان اإّن عددا مماثال تقريبا لن�شاء وفتيات تعر�شن 
�شبتمر  اأي��ل��ول  ب��ني  اآخ���ر  جن�شي  عنف  او  لالغت�شاب 

وني�شان ابريل.
وذكرت اأّن العديد منهن مت اأ�شرهن من قبل اجلماعات 

امل�شلحة ليخدمن “كزوجات” للمقاتلني.
واأج����ر ت��زاي��د ال��ع��ن��ف اأك���رث م��ن 56 األ���ف م���دين على 
الفرار من بيوتهم لي�شبحوا نازحني يف جنوب ال�شودان 

نف�شها، فيما ا�شطر 20 األفا اآخرون للهرب اإىل اوغندا 
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية.

وغ��رق��ت دول���ة ج��ن��وب ال�����ش��ودان ال��ت��ي ن��ال��ت ا�شتقاللها 
الول/دي�شمر  كانون  يف  اهلية  حرب  يف   ،2011 عام 
قبائل  م��ن  وه��و  ك��ري  �شلفا  رئي�شها  ات��ه��ام  اث��ر   2013
ال��دي��ن��ك��ا، ن��ائ��ب��ه ال�����ش��اب��ق ري���اك م�����ش��ار وه���و م��ن قبائل 

النوير، بتدبري انقالب عليه.
وقالت البعثة اإن العنف “تراجع يف �شكل كبري” اإجمال 
يف ارج����اء ال��ب��الد م��ن��ذ ت��وق��ي��ع ات��ف��اق ال�����ش��الم ب��ني كري 

وم�شار.
الإقليم  ف�����اإّن  ذل�����ك،  “رغم  ال��ب��ع��ث��ة  ت��ق��ري��ر  يف  وج�����اء 
ال�شتوائي مّثل ا�شتثناًء لهذا النهج خ�شو�شا يف املناطق 
املحيطة )مبنطقة( يي حيث توا�شلت العتداءات �شد 

املدنيني«.
واملقاتلني  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���وات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ح 
توقع  مل  التي  املتمردة  واجلماعات  مب�شار  املرتبطني 
اتفاق ال�شالم م�شوؤولون عن الفظائع التي ارتكبت اثناء 

القتال لل�شيطرة على الإقليم.
اتفاق  توقيع  واك��ب��ت  التي  للقتال  الأوىل  املرحلة  ويف 

واأو�شح بيان ال�شرطة اأنه “بعد اأن عّرف ال�شابط عن 
نف�شه بداأ ال�شبان يلقون احلجارة عليه، وقام ال�شرطي 

باإطالق النار بعدما �شعر اأن حياته يف خطر«.
وقالت و�شائل العالم ال�شرائيلية اإن ال�شبان الآخرين 

واأحد املارة نفوا اأن يكون ال�شرطي تعر�س لهجوم.

مدنيا على القل من بينهم ن�شاء وفتيات مت اتخاذهن 
“زوجات” للقادة او مت اغت�شابهن و�شربهن على ايدي 

عدة مقاتلني«.

م�شروع �شهداء ونوقع ميثاق �شرف ان خط الغاز هذا لن ن�شمح 
له باملرور باي )�شنتيمرت( من الرا�شي الردنية«.

اتفاقا  ا�شرائيل مع الردن  2016 وقعت  �شبتمر  اأيلول  ويف 
ليفياثان  حقل  من  الغاز  لت�شدير  دولر  مليارات   10 قيمته 

البحري اعتبارا من عام 2020 وملدة 15 عاما.
“ديليك”  �شركة  اعلنت  الغاز،  اخر ل�شترياد  اتفاق  ومبوجب 
الإ�شرائيلية يف اذار مار�س 2017 اأنها بداأت ت�شدير الغاز اإىل 

الأردن من حقل بحري.
 ،2017 يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف  الأردن  اإىل  الت�شدير  وب���داأ 
بح�شب ما �شرحت لوكالة فران�س بر�س �شركة “ديليك”، وهي 
اإ�شرائيل  خم��زون��ات  بتطوير  تقوم  �شركات  حتالف  م��ن  ج��زء 

 •• عمان-اأ ف ب:

اخلط الذي ينقل الغاز  ب�”تفجري”  اأم�س  اأردين  طالب نائب 
“ميثاق  توقيع  اىل  الأردن��ي��ني  داعيا  الردن،  اىل  الأ�شرائيلي 
الرا�شي  داخ����ل  ال���غ���از  ه���ذا  ال�����ش��م��اح مب����رور  ب��ع��دم  �شرف” 

الأردنية.
امل�شيحي ط��ارق خ��وري يف مداخلة  املقعد  النائب عن  واق��رتح 
لدى ح�شوره جانبا من موؤمتر نظمته كتلة ال�شالح النيابية 
“توقيع ميثاق �شرف )يق�شي  ا�شرائيل  الغاز مع  اتفاق  حول 
بان ( كل واحد حر يف الردن اأن ي�شحي بروحه وباأولده لجل 
اأي خط غاز مير داخل الرا�شي الردنية ونكون كلنا  تفجري 

البحرية من الغاز.
النيابية  العرموطي ع�شو كتلة الإ�شالح  النائب �شالح  وقال 
�شعبيا  مرفو�شة  التفاقية  “هذه  اإن  نائبا   14 ت�شم  ال��ت��ي 

وقانونيا و�شيا�شيا واأخالقيا«.
فنحن  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  احل��ك��وم��ة  ت�شقط  مل  “اإذا  وا����ش���اف 
النواب  الثقة عنها، وهناك توجه عام لدى جمل�س  �شنحجب 
)امل�شوؤولني  ال����وزراء  وحماكمة  احلكومة  ع��ن  الثقة  بحجب 
ان  اىل  م�شريا  وه��ذا حق م�شروع”،  التفاق(  توقيع هذا  عن 

“جمل�س النواب يرف�س بالجماع هذه التفاقية«.
اآذار   26 يف  احل��ك��وم��ة  ط��ال��ب  الأردين  ال��ن��واب  وك���ان جمل�س 

مار�س املا�شي باإلغاء التفاقية املثرية للجدل.

وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ع��اط��ف ال���ط���راون���ة ح��ي��ن��ه��ا اإن 
“اتفاقية الغاز مع العدو املحتل )ا�شرائيل( مرفو�شة برملانيا 
و�شعبيا”، موؤكدا اأن “على احلكومة الغاءها مهما كانت نتيجة 

املحكمة الد�شتورية«.
وحينها، طلب نائب رئي�س الوزراء وزير الدولة رجائي املع�شر 
الد�شتورية  املحكمة  ا�شتفتاء  للحكومة  يت�شنى  حتى  “مهلة 
حول �شالحية جمل�س الأمة )ب�شقيه جمل�س النواب وجمل�س 

الأعيان( النظر يف اإتفاقية الغاز مع ا�شرائيل«.
واأكد املع�شر “التزام احلكومة مراجعة التفاقية ودرا�شة كلفة 
بنتائج  النواب  اىل  والتقدم  الغائها،  كلفة  مع  مقارنة  ابقائها 

املراجعة لتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنها«.

نائب اأردين يدع� اىل تفجري خط الغاز اإل�شرائيلي  

حتذير من ع�اقب اكتظاظ مراكز الالجئني يف اأمريكا

كيف ميكن لأمريكا واإيران جتّنب م�اجهة ع�شكرية؟ 

•• وا�ضنطن-اأ ف ب:

الداخلي  الأم�����ن  وزارة  اع���رتف���ت 
االأمريكية باملخاطر التي ي�شكلها 
اكتظاظ مراكز احتجاز املهاجرين 
ال�����ش��ري��ني وغ��ي��اب الأم����ن فيها يف 
م�شوؤولون  دان  ح���ي���ث  ت��ك�����ش��ا���س 
احلياة  ����ش���روط  دمي���وق���راط���ي���ون 

“املروعة” يف داخلها.
العامة  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
امل���ك���ل���ف���ة امل����راق����ب����ة ال���داخ���ل���ي���ة يف 
قلقون  “نحن  ت��ق��ري��ر  يف  ال�����وزارة 
يفوق  ال���ذي  املحتجزين  ع��دد  م��ن 
واعتقالهم  )امل�����راك�����ز(  ط��اق��ت��ه��ا 
لفرتة طويلة وهما اأمران ي�شكالن 
خطرا مبا�شرا على �شحة و�شالمة 
وكذلك  ال���وزارة  و�شباط  موظفي 
م��وظ��ف��ون يف  وزار  امل��ح��ت��ج��زي��ن«. 
ال���وزارة يف ح��زي��ران يونيو خم�شة 
امل��راك��ز تقع بالقرب من  م��ن ه��ذه 
ت�شهد  ال���ت���ي  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة  احل�����دود 
تدفقا كبريا  الأخ���رية  الأ���ش��ه��ر  يف 
للمهاجرين الذين يحاولون دخول 
الأارا�شي الأمريكية بطريقة غري 

قانونية.
األف   144 اأوق��ف  اأي��ار/م��اي��و،  ويف 
قيد  ال�شرطة  وو�شعتهم  �شخ�س 

الح����ت����ج����از ع���ل���ى احل���������دود. لكن 
املن�شاآت  ه���ذه  يف  ق��ل��ي��ل��ة  الأم���اك���ن 
اإلي������واء التي  وك���ذل���ك يف م���راك���ز 
والعائالت  القا�شرون  اإليها  ينقل 

عادة.
وقال التقرير اإن بع�س القا�شرين 
وتقل  بالغون  يرافقهم  ل  ال��ذي��ن 
كانوا  �شنوات،  �شبع  ع��ن  اأع��م��اره��م 

اأ�شبوعني  م��ن��ذ  نقلهم  ي��ن��ت��ظ��رون 
ت�شليم  ي��ج��ب  ب��ي��ن��م��ا  الأق�����ل  ع��ل��ى 
هوؤلء الأطفال بطبيعة احلال اإىل 
عائالتهم اأو تتوىل وكالة حكومية 

اأمرهم خالل 72 �شاعة.
امل��ح��ق��ق��ون ع���ن نق�س  وي���ت���ح���دث 
لال�شتحمام  مياه  على  للح�شول 
مالب�س،  اأو  �شاخنة  وجبات  وعلى 

م�شريين اإىل اأنها �شروط احتجاز 
م���ع معايري  اإط���الق���ا  ت��ت��ط��اب��ق  ل 
الوزارة. ويظهر يف �شور حمتجون 
م��ك��د���ش��ون يف زن���ازي���ن م��ك��ت��ظ��ة اأو 
اأ�شيجة  ب��ي��ن��ه��ا  ي��ف�����ش��ل  �����ش����الت 
باأقنعة  اأفواههم  وبع�شهم يغطون 

واقية.
املر�شحني  م�����ن  ال����ع����دي����د  ع�����ر 

لالنتخابات  ال���دمي���وق���راط���ي���ني 
الرئا�شية التي �شتجرى يف 2020 
ال�شروط  ه���ذه  م��ن  غ�شبهم  ع��ن 

التي ورد و�شفها يف التقرير.
تغريدة  يف  هاري�س  كامال  وكتبت 
اأي  ه���ن���اك  “لي�س  ت���وي���رت  ع���ل���ى 
يعامل  اأن  ي�شتحق  ب�����ش��ري  ك��ائ��ن 
قال  ج��ه��ت��ه،  م���ن  ال�شكل”.  ب��ه��ذا 
�شاندرز  ب��ريين  امل�شتقل  ال�شناتور 
اإن امل�شوؤولني عن مراكز العتقال 
احلقوق  اأب�����ش��ط  ي��ح��رتم��ون  “ل 
ال�شناتورة  اأم�������ا  الإن���������ش����ان����ي����ة«. 
فقد  وارن  ال��ي��زاب��ي��ث  ال��ت��ق��دم��ي��ة 
اإىل  م�شرية  دينء”،  “اأمر  كتبت 
ب�شرية حمتجزة مثل  “كائنات  اأن 
ونقل  الآن«.  ب��ل��دن��ا  يف  ح��ي��وان��ات 
اأن  املركز  يف  م�شوؤول  عن  التقرير 
موقوتة”،  “بقنبلة  اأ�شبه  الو�شع 
بني  وق��ع��ت  ���ش��دام��ات  اإىل  م�شريا 

املحتجزين.
واأو�شح نائب رئي�س وكالة مراقبة 
احلدود روبرت برييز ل�شبكة “�شي 
“مل  الحتجاز  مراكز  اأن  ان”  ان 
ال��ع��دد من  ه���ذا  ت�شيد ل���ش��ت��ق��ب��ال 

املهاجرين الذين ي�شلون اإلينا«.
وج����اء ن�����ش��ر ال��ت��ق��ري��ر غ����داة زيارة 
دميوقراطيون  برملانيون  بها  ق��ام 

الح��ت��ج��از يف مدينتي  م��راك��ز  اإىل 
با�شو وكلينت على احل��دود مع  ال 
املك�شيك. وكانت منظمة “هيومن 
غري  احل��ق��وق��ي��ة  ووت�س”  راي��ت�����س 
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  دان��ت  احلكومية 
مراكز  اأح������د  يف  احل����ي����اة  ظ������روف 
كلينت الذي كان ي�شتقبل حينذاك 

300 قا�شر عزلوا منذ نقلهم.
الرملاين  ال��وف��د  رئ��ي�����س  وحت����دث 
جواكني كا�شرتو اأمام ال�شحافيني 
مياه  “بال  ل���ن�������ش���اء  خ����الي����ا  ع����ن 
املحتجزات  فيها  ت�شرب  جارية” 

“من مياه املراحي�س«.
ت�شويره  مت  ف��ي��دي��و  ت�شجيل  ويف 
م�������ش���رتك���ة بال  زن�����زان�����ة  �����ش����را يف 
اأكيا�س  يف  ن�����ش��اء  ت��ظ��ه��ر  اأ�����ش����رة، 
حمرومات  اأنهن  ويو�شحن  للنوم 
على  يح�شلن  ول  ال�شتحمام  من 

الأدوية.
املوقع  ك�����ش��ف  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
“بروبوبليكا”  امل�شتقل  الإخ��ب��اري 
جمموعة  وج�������ود  ع�����ن  الإث�����ن�����ني 
يتبادل  ف���ي�������ش���ب���وك  م����وق����ع  ع���ل���ى 
ف��ي��ه��ا ع��ن��ا���ش��ر ����ش���رط���ة احل�����دود 
للمهاجرين  والإه��ان��ات  ال�شخرية 
ل�شيا�شة  املعار�شني  وال��رمل��ان��ي��ني 

ترامب حول الهجرة.

علي  الإي���راين  الأعلى  القائد  معاقبة 
خ��ارج��ي��ت��ه حممد  وزي����ر  اأو  خ��ام��ن��ئ��ي 
ت�����ش��ف��ري ����ش���ادرات  اأو  ج�����واد ظ���ري���ف 
البلد من النفط- وذلك بهدف تركيع 
اأم��ا اجل�شم غري املتحرك فهو  اإي��ران. 
ال�شت�شالم،  ع��دم  على  اإي���ران  ت�شميم 
با�شتئناف  اأك��ان  �شواء  املقاومة-  واإمن��ا 
با�شتهداف  اأو  ال����ن����ووي  ب��رن��اجم��ه��ا 
الوليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة. 
تندلع  اأن  مي��ك��ن  ن��ه��ائ��ي��ة  وك��ن��ت��ي��ج��ة 
ك���ان���ت جمموعة  ع�����ش��ك��ري��ة  م��واج��ه��ة 
الأزم��ات الدولية قد حذرت منها قبل 

اأكرث من عام. 

اإ�ضارات مقاومة..واأ�شاف اأنه ل تزال 
اإي��ران اأن تتحلى  ثمة خم��ارج. وميكن 
باحلكمة لدر�س خطواتها، بحيث تكون 
املقاومة من  اإ�شارة عن  لإر�شال  كافية 
اإثارة رد ع�شكري. وميكن لطرف  دون 
اخلطوات  من  �شل�شلة  يرتب  اأن  ثالث 
جل��ع��ل امل��ت��خ��ا���ش��م��ني ي��رتاج��ع��ون عن 
الوليات  ت��واف��ق  ال��ه��اوي��ة: وق��د  حافة 
عقوباتها  بع�س  تخفيف  على  املتحدة 
الإي�����راين،  ال��ن��ف��ط  بت�شدير  املتعلقة 

لالتفاق  الم��ت��ث��ال  اإي����ران  ت��ع��اود  واأن 
اتفاق  اأن يكون هناك  النووي، وميكن 
على م�شاألة الأمريكيني املحتجزين يف 
اإيران. وقد يكون يف مقدور اأوروبا منح 
اإيران ما يكفي من املنافع القت�شادية 
التفاق  اأمكن  التي  التبادل  اآلية  عر 
بالتقاط  اإي����ران  اإق��ن��اع  ب��ه��دف  عليها، 
نتائج  انتظار  يف  واجللو�س  الأن��ف��ا���س، 
عام  الأمريكية  الرئا�شية  النتخابات 
احتمالت  ك��ل��ه��ا  ه���ذه  ل��ك��ن   .2020
ميكن عرها تفادي مواجهة ع�شكرية، 
ومن املوؤكد اأن ترامب ل ي�شعى اإليها، 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

ك��ت��ب ال��ب��اح��ث روب����رت م���ايل يف موقع 
جم���م���وع���ات الأزم���������ات ال����دول����ي����ة، اأن 
املواجهة بني الوليات املتحدة واإيران 
تعيد اإىل الأذهان ب�شكل متزايد م�شاألة 
ا�شطدم قوة ل تقاوم بج�شم ل يتحرك 

وما ميكن اأن ينجم عن ذلك. 
ال�شغط  حملة  ه��ي  ال��ق��وة  اأن  و���ش��رح 
الرئي�س  اإدارة  متار�شها  التي  الأق�شى 
يبدو  التي  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
اأنها لن تتورع عن فعل اأي �شيء-مثل 

لكن �شيا�شاته تقود اإىل العك�س. 
اإيران  الديبلوما�ضي..وكانت  امل�ضار 
ي��ون��ي��و )ح���زي���ران(   20 اأ���ش��ق��ط��ت يف 
ط����ائ����رة ا����ش���ت���ط���الع اأم���ري���ك���ي���ة. لكن 
الأخرية  اللحظات  يف  ت��راج��ع  ت��رام��ب 
���ش��رب��ة ع�شكرية  ب��ت��وج��ي��ه  ق����رار  ع���ن 
ما  ب�شبب  اإيرانية  اأه��داف  ثالثة  �شد 
اإن ال�����ش��رب��ة ك��ان��ت ���ش��ت��وؤدي اإىل  ق���ال 
�شقوط اأكرث من 150 قتياًل اإيرانياً. 
ل��ك��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ���ش��ن��ت عو�س 
اأنظمة  ع��ل��ى  ���ش��ي��ب��ريي��اً  ذل���ك ه��ج��وم��اً 
ويف  اجل��وي.  للدفاع  اإيرانية  �شواريخ 

ترامب  اأع��ل��ن  )ح��زي��ران(،  يونيو   24
القيادتني  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  ع��ن 
ال�شيا�شية والع�شكرية يف اإيران، مبا يف 
اخلارجية  ووزي��ر  نف�شه  ذلك خامنئي 
هذه  اإن  بالقول  اإي���ران  وردت  ظريف. 
“اإقفاًل  تعني  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ط��وات 
واعتر  الديبلوما�شي”.  للم�شار  تاماً 
البيت  اأن  روح���اين  الي���راين  الرئي�س 

الأبي�س يعاين خلاًل عقلياً. 
“اأي  ب��اأن  25 يونيو، هدد ترامب  ويف 
هجوم من قبل اإيران على اأي م�شالح 

اأمريكية �شيواجه بقوة �شاحقة«.
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عربي ودويل

اخلمي�س  ي�����وم  ع��ل��ي��ك  ان����ق����الب 
املا�شي؟

•هل ات�شل بك عبد الفتاح مورو، 
و�شهيل  اأح���م���د  ب���ن  وم�����ش��ط��ف��ى 
العلويني واأحلوا عليك لاللتحاق 
م�شوؤولياتكم  وحت��م��ل  باملجل�س 
الوطنية والد�شتورية يف يوم كان 
الوطن يعي�س حتت وقع عمليات 
ف��راغ على  واخل��وف من  اإرهابية 

راأ�س الدولة ؟.
تدوينة  يف  ف�����رج  ب����ن  واأ������ش�����ار     
ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه مبوقع  ن�����ش��ره��ا 
تكّرم  “لو  اأن�����ه  اإىل  ف��ي�����ش��ب��وك، 
واأو�شح  واأجابني  النا�شر  حممد 
يف  بجملة  انتخبنا  ال��ذي  لل�شعب 
دقيقتني ، ل�توقف الكذب واللغط 
واختالق  وال��ت�����ش��وي��ه  وال���ن���ف���اق 
الهوليوودية  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
الوهميني،  الأب����ط����ال  و���ش��ن��اع��ة 

ولعرف ال�شعب..
 وب���ك���ل و���ش�����������������������وح م���ن ك����ان يوم 
اخل���م���ي�������س ي�����ش��ح��ن الأج���و������������اء، 
وم���������ن ك���������ان ي����ه����ي����ئ ال���������ش����اح����ة 
ل�����ش��ي��ن��اري��و ال��ف��و���ش��ى، وم���ن كان 
بال�شرعية  التم�ش���ك  على  ي�شّر 

الد�شتورية«.
النا�شر  حممد  اأن  اإىل  ول��ف��ت     
اجل�����واب،  م���ن  ال��ت��ه��رب  ل  “ف�شّ
حتقيق  جل��ن��ة  وراء  والخ���ت���ب���اء 
م  يعِوّ والحتماء بخطاب هالمي 
ال�شعب”،  احلقائق ويخفيها عن 
موؤكدا اأنه �شيتهم حممد النا�شر 
احلقيقة  “اخفاء  ب�����  ر����ش���م���ي���ا 
ال�����ش��ع��ب وب��ال��ت��واط��وؤ عمليا  ع���ن 
والإ�شاعات  ال��ك��ذب  ن��ا���ش��ري  م��ع 
وا�شل  اإذا  ال��زائ��ف��ة  وال��ب��ط��ولت 

�شمته«.
انطالقا  نف�شي  “واأ�شع  وتابع     
م����ن ه������ذه ال���ل���ح���ظ���ة ع���ل���ى ذم���ة 
بال  والع�شكري،  العديل  الق�شاء 
للتحقيق يف  ح�شانة ول حتفظ، 

ما وقع يوم اخلمي�س«.
   يذكر اأن الناطقة الر�شمية با�شم 
الرئا�شة التون�شية، �شعيدة قرا�س 
ق��ال��ت اإن رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة مل 
مروجي  ���ش��د  ب�����ش��ك��اي��ة  ت���ت���ق���ّدم 
اإ����ش���اع���ة وف������اة رئ���ي�������س ال����دول����ة، 
اإذاع������ي  ت�������ش���ري���ح  واأ�����ش����اف����ت يف 
حتّركت  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأّن 
كل  ���ش��ّد  حتقيقيا  بحثا  وفتحت 
على  م�شددة  الإ���ش��اع��ة،  ن�شر  م��ن 

اأنه �شيتم تطبيق القانون.

ر�ضائل طماأنة
    وي�شار اإىل اأّن رئي�س احلكومة 
ر�شائل  اأبلغ  قد  ال�شاهد،  يو�شف 
الرئي�س  ���ش��ّح��ة  ح����ول  ط���م���اأن���ة 
مقّر  اإىل  ع����اد  ال�����ذي  ال�����ش��ب�����ش��ي 
ع�شية  ق���رط���اج  ب��ق�����ش��ر  اإق���ام���ت���ه 

الثنني، 
الدولة  ا�شتمرارية  ع��ن  وك��ذل��ك 
وبوادر  بالبالد  الأم��ن��ي  والو�شع 
الق��ت�����ش��ادي��ة وذلك  الن��ت��ع��ا���ش��ة 
ا�شتقباله بق�شر احلكومة  خالل 
بالق�شبة �شفراء بلدان جمموعة 
“فرن�شا  الدول ال�شناعية ال�شبع 
وبريطانيا  واإي���ط���ال���ي���ا  واأمل���ان���ي���ا 
املتحدة  وال�����ولي�����ات  وال����ي����اب����ان 
تراأ�شها  التي  وكندا”  الأمريكية 

فرن�شا.

   ولئن دح�شت مغادرة الرئي�س 
الكثري  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال���ت���ون�������ش���ي 
م���ن الأق�����اوي�����ل، ون�����ش��ف��ت عديد 
ال�شيناريوهات التي ُطرحت، فان 
الك�شف عن حقيقة ما جرى فيما 
الأ�شود”،  “اخلمي�س  عليه  اأطلق 
ب�����ات م��ط��ل��ب اأك������رث م����ن ط����رف، 
العام  ال�������راأي  م��ط��ل��ب  وخ���ا����ش���ة 

التون�شي.
ال�شياق، �شيتّم تكوين     ويف هذا 
جلنة يف الرملان ت�شطلع مبهّمة 
ك���ّل جمريات  اإج�����راء حت��ق��ي��ق يف 
ي���وم اخلمي�س  ال���رمل���ان  اج��ت��م��اع 
التقرير  عر�س  و�شيتّم  املا�شي، 

على كّل النواب باملجل�س.
بع�س  انطلقت  الن��ت��ظ��ار،  ويف     
الأل�شن يف �شرد روايتها ملا حدث، 
وعلى  اح��������رتاز  ب���ك���ل  ن�������ش���وق���ه���ا 
تتبني  اأن  اإىل  اأ���ش��ح��اب��ه��ا  ذم����ة 
اخليط  املرتقبة  التحقيق  جلنة 
الأب���ي�������س م���ن اخل���ي���ط الأ����ش���ود، 
تفا�شيل  ع���ن  ال�����ش��ت��ارة  وت���رف���ع 
اأن��ه��ا كانت  حلظة ي��رى ك��ث��ريون 
حرجة ومف�شلية يف تاريخ تون�س 

احلديث.

رواية اأوىل
   البداية مع النائب بالرملان عن 
حزب نداء تون�س ح�شن العماري، 
نائبا   20 ح���وايل  اإن  ق��ال  ال���ذي 
اخلمي�س  ي����وم  ب���ال���رمل���ان  ك���ان���وا 
���ش��ه��دت البالد  امل��ا���ش��ي، ع��ن��دم��ا 
بالعا�شمة  اإره��اب��ي��ت��ني  عمليتني 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  وت���ع���ر����س 
الباجي قائ���د ال�شب�شي اإىل وعكة 
ت��زام��ن��ا مع  اأّن����ه  م���وؤّك���دا  �شحية، 
النائب  اأعلمته  امل�شتجدات،  هذه 
هاجر  تون������س  حت��ي��ا  ح���زب  ع��ن 
م�شاٍع  هن�����اك  اأن  اأحمد  بال�ش������يخ 
رئي�س  ل���زي���ارة  وف���د  لتكوي�������ن 
ال������رمل������ان حم���م���د ال���ن���ا����ش���ر يف 
و�شع����ه  على  لالط���������الع  منزله 

ال�شحي. 
ال���ع���م���ار، لدى  واأّك��������د ح�����ش��ن     
ح�شوره يف برنامج تلفزيوين، اأّن 
طلب هاجر بال�شيخ اأحمد تكوين 
حممد  م��ن��زل  اإىل  للتنقل  وف���د 
النائب  باقرتاح من  النا�شر كان 
ال�شحبي بن فرج، م�شيفا ‘’قالت 
ل  النا�شر  حممد  اأن  �شمعنا  يل 
يجب  الفرا�س،  مغادرة  ي�شتطيع 
وليذهب  العاطفة  عن  نبتعد  اأن 
�شحته  من  ونتاأكد  لزيارته  وفد 
اأن  د���ش��ت��وري��ا مي��ك��ن  ف���راغ���ا  لأن 

يحدث<<.
  واأ�شاف النائب، اأّن هاجر بال�شيخ 
املقرتح  ط��رح  منه  طلبت  اأح��م��د 
على زمالئه يف كتلة نداء تون�س، 
م�شريا اإىل اأنه يف ذات الوقت كان 
عبد  مبكتب  اآخ���ر  اجتماع  ه��ن��اك 
ال��ف��ت��اح م�����ورو ج���م���ع  ن�����واب من 
الو�شعية  ح��ول  النه�شة  ح��رك��ة 

ال�شحية ملحمد النا�شر.
   كما اأّكد النائب اأّنه كانت هناك 
دعوة لعقد جل�شة طارئة بالقاعة 
ال�شعب،  ن���واب  مبجل�س   2 ع���دد 
اأّن رئي�س ديوان رئا�شة  اإىل  لفتا 
ال�����ش��ع��ب حمدي  ن�����واب  جم��ل�����س 
اجلل�شة  ع����ق����د  رف�����������س  ق�����زق�����ز 
يف  النا�شر  حممد  ب��اأّن  واأعلمهم 

طريقه اإىل الرملان.
   و����ش���ّدد ح�����ش��ن ال���ع���م���اري، على 
نواب  خ��ا���ش��ة  ال�����ش��ع��ب  ن����واب  اأّن 
الكوالي�س  يف  ك���ان���وا  الأغ��ل��ب��ي��ة 
اأّن ال��رمل��ان هو  ي��ت��ح��دث��ون ع��ل��ى 
الفراغ  وع���ن  الأ���ش��ل��ي��ة  ال�شلطة 
الد�شتوري، لفتا اإىل اأن كل نائب 
وفق  يده’’،  يف  د���ش��ت��وره  ‘’كان 

تعبريه.

رواية ثانية
“دور”  لها  ك��ان  اأخ��رى  �شخ�شية 
يف تطورات الأو�شاع اأدلت بدلوها 
�شفيان  النائب  اأّك��د  حيث  اأي�شا، 
طوبال يف ت�شريح اإذاعي، اأنه هو 
من تدخل اخلمي�س املا�شي حلمل 
اإىل  القدوم  على  النا�شر  حممد 
ال���رمل���ان ل���رتاأ����س اجل��ل�����ش��ة اإب���ان 
وما  الإره����اب����ي����ت����ني  احل���ادث���ت���ني 
و�شائعات  اأخ���ب���ار  م���ن  راف��ق��ه��م��ا 

  واأ�شاف طوبال “ نعم اأنا اأر�شلت 
نائب  اإىل  العماري  النائب ح�شن 
الفتاح مورو  رئي�س الرملان عبد 
لإثنائه عن عقد اجتماع ولأعلمه 
ولدي  ق��ادم  النا�شر  حممد  ب���اأّن 
بالتوقيت  يظهر  م��ك��امل��ات  �شجل 
ونقي�س  الخ���ت���الف  وامل���ح���ت���وى 
التدقيق يف  م��ورو وميكن  رواي���ة 

ذلك ».

طريق ثالث
     من جانبه، قال النائب عن كتلة 
بن  ال�شحبي  الوطني  الئ��ت��الف 
الرملان  رئي�س  اإن   ،2019 ف��رج 
حتمل  “رف�س  ال��ن��ا���ش��ر  حم��م��د 
وال�شيا�شية  الوطنية  م�شوؤولياته 
ب�شاطة  بكل  وتهرب  والتاريخية 
من الإجابة عن الأ�شئلة املبا�شرة 

الذي توجهت بها اإليه وهي :
حم����اول����ة  ح����دث����ت  ف����ع����ال  •هل 

   ويف �شياق مت�شل، ك�شف طوبال 
النا�شر  م��ع  ح�����ش��ل  تن�شيق  ع��ن 
يف  للتحقيق  اللجنة  ه��ذه  لبعث 
ما ح�شل قائال “ حممد النا�شر 
رجل دولة وف�شل ك�شف احلقائق 
بنائب  ممثلة  حتقيق  جلنة  ع��ر 
عن كل كتلة �شتو�شع على ذمتها 
لالطالع  املجل�س  جت��ه��ي��زات  ك��ل 

واإعداد تقريرها«.
   واأو�شح اأّن حممد النا�شر نفى 
يف اج��ت��م��اع ال��ت��اأم ال��ث��الث��اء ، اإثر 
نائب  ي��ك��ون  اأن  ال��ع��ام��ة  اجلل�شة 
مورو  الفتاح  عبد  املجل�س  رئي�س 
املجل�س يف  ت��راأ���س  اإىل  دع���اه  ق��د 
اخلمي�س،  ي����وم  ه��ات��ف��ي  ات�����ش��ال 
النا�شر  اأع��ل��م  ‘’مورو  م�شيفا 
اج���ت���م���اع مكتب  ت����راأ�����س  ع���زم���ه 
اإجابة  فكانت  عنه   نيابة  املجل�س 
النا�شر... ل تقم باي �شيء انا يف 

الطريق«. 

لرئي�س  ال�شحية  احل��ال��ة  ح���ول 
اجلمهورية.

  واأ�شاف قائال “ات�شلت برئي�س 
جم��ل�����س ن������واب ال�����ش��ع��ب حممد 
ال��ن��ا���ش��ر ب��ال��ه��ات��ف، واأر���ش��ل��ت له 
ال���ن���ائ���ب ح�������ش���ن ال���ع���م���اي���ري ملا 
عن  يبحث  م��ن  هناك  اأن  �شعرت 
مدخل ل�شد �شغور رئا�شة جمل�س 

النواب«.
   وع����ّل����ق ط����وب����ال ع���ل���ى اجل����دل 
مو�شوع  ب��خ�����ش��و���س  احل���ا����ش���ل 
�شيا�شي  “اأنا  ��ح��ا  م��و���شّ ت��دخ��ل��ه، 
عن  يبحث  ه��او  ول�شت  متمر�س 
ل���ل���ظ���ه���ور، هناك  ب���ط���ويل  ع���م���ل 
واملحتوى  ب��ال��ت��وق��ي��ت  م���ك���امل���ات 
ق�شائي  ب��اإذن  ا�شتخراجها  ميكن 
كما ميكن التاأكد عر ت�شجيالت 
املجل�س”.  م���راق���ب���ة  ك����ام����ريات 
�شجل  “ ه��ن��اك  ان  ع��ل��ى  و����ش���ّدد 
م��ك��امل��ات اأ���ش��ع��ه ب���ني ي���دي جلنة 

رئي�س  عنها  اأعلن  التي  التحقيق 
ما  حقيقة  �شتثبت  وه��ي  املجل�س 

ح�شل يومها«.
يف  مت�����ش��ك��ت  ‘’لهذا  واأ�����ش����اف     
بطلب  ب��امل��ج��ل�����������������س  م��داخ��ل��ت�����������ي 
الأم������ور  لأّن  حتقي������ق،  جلن��ة 
الأم�ر  اأ����ش���ف  ك��ن��ت  واإن  ج���دي���ة، 
“  وبحث  “ خماتل������ة  مبحاولة 
ل�ش������د  الد�ش����تور  يف  مدخ�����ل  عن 
ل  حتى  املجل�س  رئ��ا���ش��ة  �ش�����غور 

اأق�����ول انقالبا ».
م���ا ح�شل  اإن  ط���وب���ال،  وق�����ال     
اإث���ر الإع���الن ع��ن ت��وع��ك احلالة 
‘’اأّن  ال�شب�شي  للرئي�س  ال�شحية 
نواب ات�شلوا بزمالئهم لدعوتهم 
عن  املجل�س  رئي�س  عجز  ملعاينة 
ت���راأ����س اجل��ل�����ش��ة ال���ع���ام���ة، وب����اأن 
ت�����ويف، واأن  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
اإثر عجز  د�شتوريا حا�شل  فراغا 

حممد النا�شر«.

يومها  امل�شهد  ط��وب��ال  وو���ش��ف    
“ زم�������الء ي���ه���رول���ون  ب����ال����ق����ول 
الد�شتور  حاملني  املجل�س  داخ��ل 
د�شتوري  ف���راغ  ع��ن  ومتحدثني 
رئي�س  وف�������������������اة  زع����م����ه����م  اإث��������ر 
كامريات  وه���ن���اك  اجل��م��ه��وري��ة، 
تثبت  املجل�س  اأروق���ة  يف  مراقبة 

ذلك” وفق قوله.
“ كانت     ووا�شل طوبال القول 
على  بناء  ت�شرف  حماولة  هناك 
نحن  هامني،  من�شبني  يف  �شغور 
ت�����ش��دي��ن��ا ل��ه��م��ا ب��ح��م��ل حممد 
منزله  م����غ����ادرة  ع���ل���ى  ال���ن���ا����ش���ر 
لدحر  امل��ج��ل�����س  اإىل  وال�����ق�����دوم 

فر�شية ال�شغور« . 
  واعتر طوبال اأن �شمت حممد 
النا�شر يف جل�شة الرملان، وعدم 
رده على مداخلة النائب �شحبي 
بن فرج هو لتاأكيد اأن هذا الأخري 

على خطاأ. 

 ال�شحبي بن فرج ُيلّ�ح باتهام 
النا�شر باإخفاء احلقيقة والت�اط�ؤ

ر�شائل طماأنة من ي��شف ال�شاهد
 اإىل �شفراء بلدان جمم�عة ال�شبع 

•• الفجر - تون�س - خا�س
   عا�ضت تون�ض االأ�ضبوع املا�ضي حالة من االرتباك 
�ضربت  اإرهابية  عمليات  تزامن  جــّراء  ال�ضيا�ضي 
ال�ضب�ضي  قائد  الباجي  الرئي�ض  العا�ضمة, وتعر�ض 
عن  �ضادر  بالغ  ح�ضب  و�ضفت,  �ضحية  وعكة  اإىل 

موؤ�ض�ضة رئا�ضة اجلمهورية, بـ “احلادة«.   
 وما زاد يف تعميق �ضبابية امل�ضهد, �ضيل االإ�ضاعات 
الذي رافق احلدثني, وو�ضل حّد اإعالن وفاة الرئي�ض 
انقالبي  خمطط  اإف�ضال  عن  واحلديث  ال�ضب�ضي, 
اأبطاله,ويتنزل  وكــرت  الروايات  ب�ضاأنه  تعددت 
على  العزيزة  املوؤامرة  نظرية  اأدب  يف  منها  الكثري 

بع�ض النخب.

ــــان ــــي ــــف ــــض �
ــــــال: ــــــوب ط
�ــــــضــــــجــــــل
مـــكـــاملـــاتـــي

عــــلــــى ذمــــة 
جلـــــــــنـــــــــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق

لعماري : هذه روايتي ملا حدث

�شفيان طوبال:  الدور ال�شا�شي يلبن فرج يتهم رئي�س الرملان

تعايف ال�شب�شيل فراغ �شيا�شيا وامنا ارتباك

حممد النا�شر..  جلنة حتقيق برملانية

على ذّمة رواتها:

ت�ن�س: ك�الي�س وخفايا اخلمي�س الأ�ش�د يف الربملان...

ماي تناق�س مع ال�شني املخاوف ب�شاأن ه�نغ ك�نغ 
العايل امل�شتوى يف هونغ كونغ واحلقوق واحلريات 
املن�شو�س عليها يف العالن ال�شيني الريطاين 
يحكم  ال���ذي  الت��ف��اق  اىل  ا���ش��ارة  يف  امل�شرتك”، 
 .1997 يف  ال�����ش��ني  اإىل  ك���ون���غ  ه���ون���غ  ت�����ش��ل��ي��م 
لالحتجاجات  “�شدمتها”  ع��ن  م���اي  واأع���رب���ت 
اأن  العنيفة يف برملان هونغ كونغ الثنني، موؤكدة 
�شلمي  “ب�شكل  احتجوا  الأ���ش��خ��ا���س  اآلف  م��ئ��ات 
من  �شاعات  بعد  ت�شريحاتها  وت��اأت��ي  وق��ان��وين«. 
اىل  ر�شمي  باحتجاج  تقدمت  اأن��ه��ا  بكني  اإع���الن 
ل��ن��دن بعد حت��ذي��ر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الريطاين 
جريميي هانت من “عواقب وخيمة” اإذا انتهكت 

 •• لندن-اأ ف ب:

ماي  ت��ريي��زا  الريطانية  ال����وزراء  رئي�شة  ق��ال��ت 
اأم�س اإنها ناق�شت مع القادة ال�شينيني “املخاوف” 
ب�������ش���اأن ح��م��اي��ة احل���ك���م ال����ذات����ي يف ه���ون���غ كونغ 
املطالبة  بعد م��وج��ة ج��دي��دة م��ن الح��ت��ج��اج��ات 
الريطانية  امل�����ش��ت��ع��م��رة  يف  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
والأجوبة  الأ�شئلة  جل�شة  يف  و�شرحت  ال�شابقة. 
املخاوف  ناق�شت  “لقد  ال��رمل��ان  يف  ال�شبوعية 

مبا�شرة مع القادة ال�شينيني«.
واأ�شافت “من املهم للغاية احرتام احلكم الذاتي 

ال�����ش��ني الع�����الن ال�����ش��ي��ن��ي ال���ري���ط���اين. وذكر 
متحدث با�شم اخلارجية ال�شينية اأن هانت، الذي 
هذا  م��اي  خالفة  على  جون�شون  بوري�س  يناف�س 
املجد  يف  اليقظة  اأح���الم  “تراوده  كانت  ال�شهر، 
البائد لال�شتعمار الريطاين«. وانتقدت ال�شني 
الحتجاجات  ب�شاأن  بها  اأدىل  لت�شريحات  هانت 
غري امل�شبوقة �شد ال�شني التي هزت هونغ كونغ 
يف الأ���ش��اب��ي��ع الأخ�����رية. ومب��وج��ب ات��ف��اق ت�شليم 
ت�شري  وال��ذي  ال�شني  اإىل  كونغ  هونغ  بريطانيا 
ه��ون��غ كونغ  تتمتع  ع��ام��ا،  مل��دة خم�شني  ���ش��روط��ه 

بحريات وحقوق ل وجود لها يف ال�شني.

ديفيد �شا�ش�يل رئي�شا للربملان الأوروبي 
 •• �ضرتا�ضبورغ-اأ ف ب:

اأم�س رئي�شا للرملان  انتخب النائب الأوروبي الإيطايل ال�شرتاكي-الدميوقراطي ديفيد �شا�شويل 
الأوروب��ي، كما اأعلن الرئي�س املنتهية وليته انطونيو تاجاين. وال�شحايف ال�شابق البالغ من العمر 
63 عاما نال 345 �شوتا يف الدورة الثانية وهي الغالبية املطلقة من ال�شوات التي اأدىل بها النواب 
الأوروبيون يف �شرتا�شبورغ. وي�شكل انتخاب رئي�س للرملان الأوروب��ي ل�شنتني ون�شف �شنة اخلطوة 
الأوىل باجتاه ال�شروع يف عمله الت�شريعي بعد انتخابات اأواخر اأيار مايو. و�شا�شويل اإعالمي �شابق 
وكانت تناف�شه على املن�شب النائبة عن كتلة البيئة الأملانية �شكا   .2009 اأوروب��ي منذ عام  ونائب 
كيلري التي حازت على 119 �شوتاً يف اجلولة الثانية، بالإ�شافة اإىل الإ�شباين �شريا ريغو من الكتلة 
الي�شارية املتطرفة والذي نال 43 �شوتاً والت�شيكي املحافظ جان زاهراديل )160 �شوتاً(. واأعلن 
�شا�شويل من الرملان عقب انتخابه “علينا اأن ن�شجع اإحياء م�شروعنا للدمج وعلينا تطوير تكتلنا” 

ليكون اأكرث ا�شتجابة ملتطلبات املواطنني.



اخلميس    4   يوليو    2019  م   -   العـدد  12673  
Thursday   4   July   2019  -  Issue No   1267314



اخلميس    4   يوليو    2019  م   -   العـدد  12673  
Thursday   4   July   2019  -  Issue No   12673

19191915

عربي ودويل

“اخل  ت�����ش��ي��را���س  اأن  فلي�شا�س  ج����ورج  امل��ح��ل��ل  وي��ع��ت��ر 
بوعوده واطاح اآمال ناخبيه«. وبعد اأربعة اأعوام من حكم 
ان  ال����راأي  ا�شتطالعات  تفيد  ال��ي�����ش��اري،  ���ش��ريي��زا  ح��زب 
انت�شار  منح  عر  ال�شيا�شي  امل�شهد  �شيقلبون  اليونانيني 
كبري حلزب الدميوقراطية اجلديدة املحافظ. وتوقعت 
كريياكو�س  بزعامة  احلزب  يفوز  اأن  ال�شتطالعات  اآخر 
اأ�شل  م��ن  مقعدا  و159   155 ب��ني  مب��ا  ميت�شوتاكي�س 
300 مقعد يف الرملان اليوناين. وبعد تعر�شه خل�شارة 
كبرية يف النتخابات الوروبية واملحلية نهاية ايار/مايو 
وبداية حزيران/يونيو، جازف اليك�شي�س ت�شيرا�س الذي 
بالدعوة  الول/اكتوبر  ت�شرين  يف  نظريا  وليته  تنتهي 
اىل انتخابات مبكرة، اآمال بتبديد ا�شتياء ال�شارع. يف راأي 

املحلل جورج فلي�شا�س اأن هناك “�شببني رئي�شيني” لف�شل 
اإجراءات  وع��وده وفر�س  اح��رتام  “عدم  ال���وزراء:  رئي�س 
ادت اىل افقار اليونانيني”، وي�شيف “ميكن احلديث عن 
اكد  ال�شرائب.  ارهقتها  التي  الو�شطى”  الطبقة  انتقام 
ت�شيرا�س اأنه يدرك عدم �شعبية الجراءات التي فر�شتها 
وقال  البالد.  اإفال�س  ملنع  اليونان  على  الدائنة  اجلهات 
 2014-2010“ مرحلة  اإن  فولو�س  يف  جتمع  خ��الل 
كانت كارثية، فمليون من مواطنينا خ�شروا وظائفهم«. 
تراجع  اعلن  ال�شورة،  اأخ��رية لتجميل  ولكن يف حماولة 
البطالة اىل 18 يف املئة، علما بانها تبقى الن�شبة العلى 
يف منطقة ال���ي���ورو، وارت���ف���اع احل���د الدن����ى ل��الج��ور اىل 

650 يورو، ا�شافة اىل اإجراءات اجتماعية اخرى.

•• اثينا-اأ ف ب:

اليونان  ت�شهد  الفال�س،  من  جناتها  منذ  الوىل  للمرة 
الوزراء  رئي�س  تطيح  اأن  يتوقع  عامة  انتخابات  الح��د 
�شعب  على  تق�شف  بفر�س  املتهم  ت�شيرا�س  اليك�شي�س 
اأرهقته الزمة. وكان الزعيم الي�شاري الراديكايل ال�شاب 
بو�شع  وعد  مع   2015 الثاين/يناير  كانون  يف  انتخب 
الياأ�س  اأزم��ة جعلت  اأع��وام من  للتق�شف، بعد خم�شة  حد 
التي  ال�شغوط  ول��ك��ن  اليونانيني.  نفو�س  اىل  يت�شرب 
ي��غ��ري موقفه  ال��دائ��ن��ة جعلته  ع��ل��ي��ه اجل��ه��ات  م��ار���ش��ت��ه��ا 
اإج����راءات  تت�شمن  ان��ق��اذ  بخطة  ال��ق��ب��ول  اىل  وي�شطر 
اليورو.  منطقة  من  البالد  خ��روج  دون  للحوؤول  م�شددة 

عمري برييت�س رئي�شًا حلزب العمل الإ�شرائيلي الي�نان ت�شتعد لنتخابات قد تطيح ت�شيربا�س 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

انتخب عمري برييت�س رئي�شاً حلزب العمل يف اإ�شرائيل اإذ ف�شل الناخبون 
لهذا الزعيم ال�شيا�شي القدمي على اجليل اجلديد يف احلزب.

وقاد برييت�س الذي �شغل �شابقاً من�شبي وزير الدفاع ورئي�س الحتاد العام 
لنقابات العمال ال�شرائيلية )ه�شتدروت(، حزب العمل بني عامي 2005 

و2007.
 27% الأ�شوات، مقابل  ب�%47 من  العمل  وفاز برييت�س برئا�شة حزب 
للنائبة �شتاف �شافري )34 عاماً( املنخرطة يف الن�شال �شد عدم امل�شاواة 

الجتماعية يف ا�شرائيل، بح�شب اأرقام ن�شرت يف بيان احلزب.
واأول م��ه��ام ب��ريي��ت�����س ���ش��ت��ك��ون حم���اول���ة حت�����ش��ني ن��ت��ائ��ج ح���زب ال��ع��م��ل يف 

النتخابات الت�شريعية املقررة يف اأيلول/�شبتمر.

اآخ����ر عن�شر يف  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  مت 
امل��ج��م��وع��ة الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي نفذت 

عمليتي يوم اخلمي�س.
   و����ش���دد رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة على 
مقاومة  فرقة  اإىل  زيارته  هام�س 
اأن هذه  على  بالقرجاين  الإره���اب 
القيام  ت���ع���ت���زم  ك���ان���ت  امل���ج���م���وع���ة 
يف  كرى  نوعية  اإرهابية  بعمليات 

تون�س.
تون�س  اأن  على  ال�شاهد  واأ���ش��اف    
�شتوا�شل جهودها من اأجل الق�شاء 
“لن  على كل الإرهابيني م�شرحا 
يهداأ لنا بال حتى نق�شي على اآخر 

اإرهابي يف تون�س«.

الداخلية  وزارة  اأن  اإىل  ُي�����ش��ار     
ك��ان��ت ق��د اأ���ش��درت الث��ن��ني بالغا 
دعت فيه اإىل الإبالغ عن الإرهابي 

املذكور. 
با�شم  الر�شمي  ال��ّن��اط��ق  وك�شف     
الزعق،  ���ش��ف��ي��ان  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اأم�س الأربعاء ، اأّن الإرهابي الهارب 
اأمين ال�شمريي، الذي مّت الق�شاء 
حي  مبنطقة  الثالثاء  ليلة  عليه 
اأمنية  عملية  خ���الل  الن��ط��الق��ة 
ب���ال���دق���ي���ق���ة ج��������ّدا، كان  و����ش���ف���ه���ا 
ُي���خ���ّط���ط ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت��ف��ج��ري اأك����رث 
ديغول  ���ش��ارل  عمليتي  م��ن  ح����ّدة 
اللتني  الإره��اب��ي��ت��ني  وال��ق��رج��اين 

اخللفي  ال��ب��اب  وقبالة  بالعا�شمة 
لإدارة ال�شرطة العدلية بالقرجاين 
باعتبار اأنه كان متح�شنا بالفرار.

الإرهابي  اأن  ال�شليطي   واأ���ش��اف    
من  وح���دات  ا�شتهداف  ينوي  ك��ان 

النقرة  وط��ن��ي مب��ف��رتق  احل���ر����س 
م��ت��ف��ج��رة كانت  م������واد  ب���وا����ش���ط���ة 

بحوزته ولي�س حزام نا�شف.
   هذا واأك��د اأم�س الأرب��ع��اء، رئي�س 
احل���ك���وم���ة ي���و����ش���ف ال�������ش���اه���د اأن����ه 

جّدتا يوم اخلمي�س املنق�شي.
املداهمات  ع��م��ل��ي��ات  اأن  واأب������رز     
الوحدات  التي نفذتها  والإيقافات 
على  الك�شف  م��ن  م��ّك��ن��ت  الأم��ن��ي��ة 
خمططاته واإ�شدار من�شور تفتي�س 

�شده، مو�شحا اأن “الإرهابيني يف 
نا�شفة  اأح���زم���ة  ام��ت��الك��ه��م  ح��ال��ة 
عمليات  لتنفيذ  ع���ادة  يخططون 
�شرر  اأك���ر  واإحل����اق  ا�شتعرا�شية 
الوحدات  ا���ش��ت��ه��داف  ع��ر  مم��ك��ن 

الأمنية  امل���ن�������ش���اآت  اأو  الأم����ن����ي����ة 
الف�شاءات  اأو  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

التجارية الكرى«.
  من جهته، ذكر الناطق الر�شمي 
ملكافحة  الق�شائي  القطب  با�شم 

ال�شليطي،  ����ش���ف���ي���ان  الإره������������اب 
ال�شمريي   اأمي�����ن  الإره�����اب�����ي  اأّن 
للتفجريين  امل��دب��ر  العقل  يعتر 
ال��ل��ذي��ن ج���دا موؤخرا  الإره��اب��ي��ني 
ب���ك���ل م����ن �����ش����ارع �����ش����ارل دي���غ���ول 

الن�شاط الإيراين. 
ومنذ 11 يونيو )حزيران(، قبيل 
هجومني  تنفيذ  م��ن  قليل  وق���ت 
نفط يف خليج عمان،  ناقلتي  �شد 
اإيران  اأمريكيون  م�شوؤولون  حمل 
قرا�شنة  با�شر  عنهما،  امل�شوؤولية 
ا�شتهداف  ب�����اإي�����ران  م���رت���ب���ط���ون 
واأخ��رى مالية يف  �شركات للطاقة 

حماولة للو�شول اإىل �شبكاتها. 
اآلية  على  الهجمات  تلك  وتعتمد 
الحتيال”،  “رمح  ب��ا���ش��م  ت��ع��رف 
اإل���ك���رتوين  ب���ري���د  ا����ش���ت���خ���دام  اأي 
امل�شتخدم  جلعل  م�شتهدفة  جلهة 
ي��خ��ت��ار راب���ط���اً م���ن اأج����ل حتميل 
التخلي  اأو  خ��ب��ي��ث��ة،  ب���رجم���ي���ات 
به،  اخلا�شة  العتماد  بيانات  عن 
من  �شكل  وه��و  ال�شر،  كلمة  ون�شر 
القوة الغا�شمة يحاول الهاكر من 
م��ن كلمات  ع��دد  خاللها جت��ري��ب 

املرور للو�شول اإىل ح�شاب ما. 
اإيل ذلك يقول بن ريد، مدير بارز 
لتحليل  اآي”  “فاير  �شركة  ل��دى 
“متت  ال��ت��ج�����ش�����س الإل����ك����رتوين: 
ع��م��ل��ي��ة وا����ش���ع���ة وم��ك�����ش��وف��ة �شد 
الوليات املتحدة، ومل نتوقع اأنهم 

�شينفذونها يف عام 2019«.
ويلفت كاتب املقال لتنبه احلكومة 
الإيرانية  للمحاولت  الأمريكية 
اأنظمة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال���ه���ادف���ة 
كمبيوتر خا�شة ب�شركات اأمريكية 
ك�������رى، ول�������ذا ط���ل���ب���ت م����ن تلك 

ال�شركات توخي احلذر. 

الكرملني يتكتم على 
اأ�شباب مقتل 14 بحارًا  

•• مو�ضكو-اأ ف ب:

اأك�����د ال��ك��رم��ل��ني اأم�������س اأن�����ه “لن 
املتعلقة  املعلومات املف�شلة  يعلن” 
باحلريق الذي اأدى اإىل مقتل 14 
تابعة  لالأبحاث  غوا�شة  يف  بحاراً 
البالد،  الرو�شي يف �شمال  للجي�س 
م�شرياً اإىل اأنها تعتر من “اأ�شرار 

الدولة«.
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
دميرتي بي�شكوف لل�شحافيني اإن 
تن�شر  اأن  ميكن  ل  املعلومة  “هذه 
ل��ل��راأي ال��ع��ام. اإن��ه��ا ت��ن��درج يف فئة 
هذا  اأن  معتراً  الدولة”،  اأ���ش��رار 
واأ�شاف  جداً”.  “طبيعي  ال��ق��رار 
هيئة  متلك  ذل��ك،  “مع  بي�شكوف 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  الأرك����ان 
عن  الكاملة”  املعلومات  الرو�شية 

املاأ�شاة.
بينهم  حتفهم،  ب��ح��اراً   14 ول��ق��ي 
الأول،  ال�شف  م��ن  �شباط  �شبعة 
املنبعث  ب��ال��دخ��ان  ت�شممهم  ج��راء 
من حريق غام�س �شب يف غوا�شة 
البيئة  لأب����ح����اث  م���ع���دة  رو����ش���ي���ة 
ال��ب��ح��ري��ة وامل���ي���اه ال��ع��م��ي��ق��ة، وفق 

الرواية الر�شمية.
ال����رو�����ش����ي  اجل����ي���������س  ي����ق����دم  ومل 
تفا�شيل عن احلادث، لكن الرئي�س 
الرو�شي فالدميري بوتني اأ�شار اإىل 
اأن الغوا�شة التي تعر�شت للماأ�شاة 

“غري عادية«.
الرو�شي  الدفاع  وزير  بوتني  واأمر 
���ش��ريغ��ي ���ش��وي��غ��و ب��ال��ت��وج��ه اإىل 
الع�شكري  �شيفريومور�شك  ميناء 
املغلق يف القطب ال�شمايل “لك�شف 

مالب�شات هذه املاأ�شاة«.

الإعدام لت�شعة بتهمة حماولة 
اغتيال ال�شيخة ح�شينة 

•• داكا-رويرتز:

حمكمة  اإن  ل���الدع���اء  مم��ث��ل  ق����ال 
باإعدام  ام�س  ق�شت  بنجالد�س  يف 
املعار�شة  ح���زب  يف  اأع�����ش��اء  ت�شعة 
اآخرين   25 و���ش��ج��ن  ال��رئ��ي�����ش��ي 
م��دى احل��ي��اة لإدان��ت��ه��م مبحاولة 
ال�شيخة  ال�����وزراء  رئي�شة  اغ��ت��ي��ال 

ح�شينة قبل 25 عاما.
 30 اأن  الإ����ش���الم  اأم����ني  واأ����ش���اف 
لع�شرة  بال�شجن  عوقبوا  اآخ��ري��ن 
اأع�����وام ل���دوره���م يف ال��ه��ج��وم على 
ق����ط����ار ك������ان ي���ق���ل ح�����ش��ي��ن��ة ع���ام 

.1994
الوقت  ذل����ك  يف  ح�����ش��ي��ن��ة  وك���ان���ت 
مناف�شتها  وكانت  املعار�شة  تتزعم 
خالدة �شياء ت�شغل من�شب رئي�شة 
وحزب  خالدة  واأ�شبحت  ال���وزراء. 
تنتمي  ال���ذي  ال��وط��ن��ي  بنجالد�س 

اإليه يف �شفوف املعار�شة الآن.
الإ���ش��الم لل�شحفيني  اأم���ني  وق���ال 
حيث  بابنا  بلدة  يف  املحكمة  خ��ارج 
وق�����ع ال���ه���ج���وم ع���ل���ى ب���ع���د 160 
العا�شمة  غربي  �شمال  كيلومرتا 
قنابل  امل���ت���ه���م���ون  “األقى  داك�������ا 
واأ���ش��رم��وا ال��ن��ار يف ع��رب��ة القطار 

م�شتهدفني ح�شينة لقتلها«.
ح�شينة  ب���ني  امل��ن��اف�����ش��ة  وت��ه��ي��م��ن 
وخ���ال���دة، وه��م��ا م��ن اأق�����ارب حكام 
ال�شاحة  �شابقني لبنجالد�س، على 

ال�شيا�شية يف البالد منذ اأعوام.
خاندكري  م�شعود  امل��ح��ام��ي  وق���ال 
ال�����ذي ي���ت���وىل ال���دف���اع ع���ن بع�س 
عليهم  املحكوم  جميع  اإن  املتهمني 

�شيطعنون على احلكم.

•• وا�ضنطن-وكاالت:

اأمريكيون  م���������ش����وؤول����ون  ك�������ش���ف 
و�شركات اأمنية اأمريكية اأنه، و�شط 
وا�شنطن  ب��ني  امل��واج��ه��ة  ت�����ش��اع��د 
وطهران، كثف قرا�شنة مرتبطون 
الأخرية،  الأ�شابيع  خالل  باإيران، 
عملياتهم يف الف�شاء الإلكرتوين، 
لتنفيذ  حت�������ش���ريات  ي���ب���دو  ف��ي��م��ا 
�شركات  ���ش��د  حم��ت��م��ل��ة  ه��ج��م��ات 

اأمريكية.
وي��اأت��ي ت��زاي��د ال��ن�����ش��اط الإي����راين 
ال��ف�����ش��اء الإل���ك���رتوين يف وقت  يف 
يومني،  قبل  ط��ه��ران،  فيه  اأعلنت 
اليورانيوم  م���ن  خم��زون��ات��ه��ا  اأن 
امل���ن���خ���ف�������س ال��ت��خ�����ش��ي��ب جت����اوز 
احلدود التي �شمحت بها التفاقية 
النووية لعام 2015، التي وقعتها 

اإيران مع قوى عاملية.
اإىل ذلك، يرى اإليا�س غرول، كاتب 
بولي�شي”،  “فورين  م��وق��ع  ل��دى 
ي��غ��ط��ي ق�����ش��اي��ا ال���ك���رتون���ي���ة، اأن 
ال�شبيل  مي��ه��د  امل���ذك���ور  الإع�����الن 
ل���ت���ج���دد امل����واج����ه����ة ب�����ني اإي�������ران 
وال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة، وال���ت���ي قد 
حت�شل عر الإنرتنت فيما ي�شعى 
كل من وا�شنطن وطهران لإحلاق 

ال�شرر ببع�شهما البع�س.
وبراأي مراقبني حلرب املعلومات، 
متثل حت�شريات اإيران ل�شن هجوم 
اإلكرتوين بداية ملرحلة جديدة يف 
احل��رب الإل��ك��رتون��ي��ة، حيث ت�شن 

الإلكرتوين �شد الوليات املتحدة، 
النفط  ���ش��رك��ة  ه��اج��م��ت  ع��ن��دم��ا 
ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ع��م��الق��ة اأرام���ك���و يف 
انتقاماً  ب���دا  ف��ي��م��ا   ،2012 ع���ام 
اإلكرتونية  عملية  ع��ل��ى  وا���ش��ح��اً 
البنية  تدمري  ا�شتهدفت  اأمريكية 
لكن  الإي��ران��ي��ة.  النووية  التحتية 
الأخرية  الإي��ران��ي��ة  ال���ش��ت��ع��دادات 
تثري احتمال تبادل هجمات و�شيكة 
املا�شية،  الأ�شابيع  ويف  و�شريعة. 
ال�شيراين  الأم��ن  �شركات  تابعت 
ت�شاعد  وح��ذر  برتقب  الأمريكية 

متبادلة  ان��ت��ق��ام��ي��ة  ه��ج��م��ات  دول 
عر الف�شاء الإلكرتوين.

األغى  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  اأواخ����ر  ويف 
ال���رئ���ي�������س الأم�����ري�����ك�����ي دون����ال����د 
اإي��ران بهدف  ترامب هجوماً �شد 
اإ����ش���ق���اط طائرة  ع��ل��ى  م��ع��اق��ب��ت��ه��ا 
ق��رب املجال  اأم��ري��ك��ي��ة دون ط��ي��ار 
اجل����وي الإي������راين. وق����ال ترامب 
كان  ال���ذي  الأم��ري��ك��ي  الهجوم  اإن 
من املتوقع اأن يقتل 150 اإيرانياً 
ووجد خياراً  كان “غري منا�شب”، 
اأق��ل دموية بالرد على اإي��ران عر 

اإن  وي��ق��ال  الإل���ك���رتوين.  الف�شاء 
وحدات  ا�شتهدفت  الهجمات  تلك 
وقفت  اإي����ران����ي����ة  ا����ش���ت���خ���ب���ارات���ي���ة 
نفط،  ن��اق��الت  على  هجمات  وراء 
والتحكم  القيادة  اأنظمة  واأ�شابت 

لأنظمة اإيران ال�شاروخية.
يعتر  امل�����ق�����ال،  ك����ات����ب  وح�������ش���ب 
ا����ش���ت���ع���را����س ال����ق����وة م����ن خ���الل 
اأ�شلوباً  الإل�����ك�����رتوين  ال���ف�������ش���اء 
جديداً يف فن احلكم، لكنه ينطوي 
اأي�شاً علي مهاجمة بلد لآخر دون 

خو�س مناو�شات. 

�شريغيو  يقول  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
ك��ال��ت��اج��ريون، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ق�شم 
�شركة  ل��دى  ال�شتخبارات  تهديد 
دراغو�س لالأمن ال�شيراين، عمل 
القومي  الأم����ن  وك��ال��ة  ���ش��اب��ق��اً يف 
ن�شهد  »مل   :)NSA(الأمريكي
حقاً هجمات متبادلة بني بلدين. 
�شد  ب���ه���ج���وم  اإي���������ران  ردت  واإن 
الوليات املتحدة، نكون قد �شهدنا 

بداية حرب اإلكرتونية«.
وي�����ش��ري ال���ك���ات���ب ل��ت��ن��ف��ي��ذ اإي�����ران 
الف�شاء  عر  �شابقاً  انتقامياً  رداً 

فّجر نف�ضه با�ضتعمال حزام نا�ضف

ت�ن�س: تفا�شيل الق�شاء على اإرهابي خطري
ال�ضاهد: املجموعة كانت تعتزم القيام بعمليات اإرهابية نوعية كربى يف تون�ض

و�شول كيم اىل ال�شني ر�شالة وا�شحة ال�شني: الورقة الكورية م�شريية يف ال�شراع مع المريكان

•• الفجر - تون�س
االأربعاء   اأم�ض  التون�ضية  الداخلية  وزارة  اأعلنت    
االإرهابي  للعن�ضر  “اإثر عملية مطاردة مطولة  اأنه 
الفار اأمين ال�ضمريي متت حما�ضرته م�ضاء الثالثاء 
بالعا�ضمة من قبل دوريات تابعة  بحي االنطالقة 
االإرهـــاب  جــرائــم  يف  للبحث  الوطنية  لــلــوحــدة 
ــرتاب  ال �ضالمة  مــن  واملــا�ــضــة  املنظمة  واجلــرميــة 
املخت�ضة  للم�ضالح  العامة  لالإدارة  التابعة  الوطني 
عليه  النار  اإطــالق  “اأثناء  ــه  واأن الوطني”  لالأمن 
عمد اإىل تفجري نف�ضه با�ضتعمال حزام نا�ضف كان 

يرتديه«.
“مل  اأنه  الــوزارة يف بالغ �ضادر عنها ام�ض    واأكدت 
اأنه  اإىل  م�ضرية  اأية خ�ضائر ب�ضرية”,  يتم ت�ضجيل 
بخ�ضو�ض  تداولها  يتم  التي  لالإ�ضاعات  �ضحة  “ال 

وجود امراأة كانت ترافقه اأو ارتدائه زّيا ن�ضائيا«.

اال�ضتعدادات االإيرانية تثري احتمال تبادل هجمات و�ضيكة و�ضريعة 

احلرب بني وا�شنطن وطهران م�شتعلة على اجلبهة اإلكرتونية

متثل حماولة »لالبتزاز« من اأجل تقدمي تنازالت 

بعد خرق اإيران الن�وي.. هل يعيد الأوروبي�ن فر�س العق�بات؟
•• وا�ضنطن-وكاالت:

ن��ف��ذت اإي����ران ت��ه��دي��دات ب��خ��رق الت��ف��اق ال��ن��ووي، واأع��ل��ن وزي���ر اخلارجية 
الإيراين جواد ظريف اأن بالده نفذت اأول انتهاك بارز يف �شفقتها النووية 

مع قوى عاملية، بتجاوز احلد الأعلى ملخزونها من اليورانيوم.
تغطي �شوؤوناً  وت�شري كاثي غيل�شينان، حمررة لدى موقع “ذا اأتالنتيك”، 
اأن تلك الزيادة ل تتعدى ب�شعة كيلوغرامات  دولية والأمن القومي، اإىل 

من اليورانيوم من اأ�شل مئات �شمح لإيران بتخزينها وفقاً لل�شفقة. 
ومل تتخذ اإيران �شوى خطوة �شغرية على طريق الحتفاظ مبخزون اأكر. 
و�شتبني لحقاً اإىل اأين تتجه اإيران، بدءاً من هذه املرحلة، وفيما اإذا كانت 

�شتقفز قفزة كبرية تخرجها من ال�شفقة. 
يف هذا الإطار، يقول ديفيد اآلرايت، رئي�س معهد العلوم والأمن الدويل 
لحقاً  به  �شيقومون  “ما  املتحدة:  الأمم  يف  الأ�شلحة  عن  �شابق  ومفت�س 
�شيطلعنا عما اإذا كان ذلك خرقاً يهدد بتقوي�س ال�شفقة، اأو عما اإذا وجده 

الحتاد الأوروبي مرراً لإعادة العقوبات«.

وت�شري غيل�شينان اإىل اأنه رغم تخلي دونالد ترامب، قبل عام، عن ال�شفقة 
النووية، وا�شلت اإيران واأطراف اآخرون يف ال�شفقة اللتزام ببنودها. ولكن 
زعماء اإيران حذروا من اأنه يف حال مل يح�شلوا على مكا�شب اقت�شادية من 
اأمريكية  بالنظر جل��ولت متكررة من عقوبات  – اق��رتاح �شعب  ال�شفقة 

قا�شية على البالد- فلن يعود اأمامهم مرراً للحفاظ عليها. 
اإىل ذلك، اأ�شدر البيت الأبي�س بياناً قال فيه اإنه كان من اخلطاأ، يف املقام 
يف  وج��اء  ال�شفقة.  مبوجب  اليورانيوم  بتخ�شيب  لإي���ران  ال�شماح  الأول، 
البيان: “لن ت�شمح الوليات املتحدة وحلفاوؤها قط لإيران بتطوير اأ�شلحة 
نووية. و�شوف يتوا�شل فر�س اأق�شى �شغط على النظام الإي��راين اإىل اأن 
النووية،  طموحاته  اإن��ه��اء  النظام  على  ينبغي  عملهم.  م�شار  قادته  يغري 

ع��ن عقوبات  يعلن  امل��ق��ال، مل  كاتبة  ت��ق��ول  ذل���ك،  ورغ���م  امل����ارق«.  و�شلوكه 
جديدة، ولكن الإدارة الأمريكية اأعلنت عن عزمها على فر�س عقوبات على 
ظريف، وقد تفعل يف خالل اأيام. وت�شري الكاتبة اإىل اأن خرق ال�شفقة اأمر 
اإليها  حتتاج  التي  امل��دة  ب�شدة  ر  يق�شِّ ل  وهو  العملية،  الناحية  من  ب�شيط 
اإيران للت�شابق من اأجل احل�شول على �شالح نووي، وقد ت�شل اإىل عام وفق 

بع�س التقديرات. 
وي�شري اآلرايت لتجاوز اإيران يف املا�شي حدود ال�شفقة على بع�س اأجهزة 
الطرد املركزي، وعلى خمزونات املاء الثقيل، ولكنها �شححت ب�شرعة تلك 

النتهاكات، ومت ذلك اأحياناً بعدما ك�شف اأمرها«. 
اليوم، ولأول مرة، بالإعالن عن  اإي��ران تفاخر  اأن  اإىل  املقال  وتلفت كاتبة 

اإن تلك خطوة ل رجعة عنها، وهي  قال  اأن ظريف  لل�شفقة، وحتى  خرق 
�شرط لالأوروبيني من اأجل الوفاء بالتزاماتهم مبوجب ال�شفقة، ونفى اأن 

تكون اإيران قد انتهكت التفاق.
لكن، وح�شب الكاتبة، ي�شبب ذلك الخرتاق لل�شفقة اإزعاجاً موؤملاً لأوروبا 
مع  للتجارة  اآلية  لإن�شاء  ي�شعون  وهم  اأ�شابيع  ديبلوما�شيوها  اأم�شى  التي 
ال�شفقة  منافع  من  بع�شاً  وملنح طهران  الأمريكية،  العقوبات  رغم  اإي��ران 
املوعودة. وعندما اأعلنوا اأخرياً عن الآلية يف الأ�شبوع املا�شي، قال ظريف 

اإنها مل تكن كافية.
الإيرانية  التهديدات  اإن  قالوا  اأن  الأمريكية  الإدارة  يف  مل�شوؤولني  و�شبق 
“لبتزاز” الأوروبيني  ب�شاأن جتاوز احلد الأعلى للمخزون متثل حماولة 
من اأجل تقدمي تنازلت. ولكن اإيران تقامر عندما تتخطى حدود معينة 
اعتقاداً منها اأن قوى اأوروبية تريد احلفاظ على ال�شفقة، �شوف ترتاجع 
التحول  ال�شعب توقع نقطة  “ من  اآلرايت:  اأو تقدم تنازلت.  وي�شيف 
من الأوروبيني، لأنهم ل يريدون اإعادة فر�س عقوبات. كما اأنهم يخ�شون 

املجهول اأكرث بكثري من الوليات املتحدة«.
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•• اأبوظبي-الفجر

تنطلق غدا “ اجلمعة “ مناف�شات الن�شخة ال�شابعة من 
بطولة حماربي الإمارات للفنون القتالية للدفاع عن 
اأرينا يف مدينة  النف�س التي ت�شت�شيفها �شالة مبادلة 
نزال   12 البطولة  باأبوظبي. وت�شهد  الريا�شية  زايد 
م�شارعا   24 عليها  يتناف�س  خمتلفة  اأوزان   6 �شمن 
حمرتفا من 15 دولة هي الوليات املتحدة وبريطانيا 
والرازيل ولبنان والعراق والفلبني واأ�شرتاليا وتون�س 

والكامريون  ورومانيا  واأملانيا  وفرن�شا  وطاجك�شتان 
العام لباملز  املدير  واملغرب والهند. وقال فوؤاد دروي�س 
الريا�شية منظمة البطولة خالل موؤمتر �شحفي عقد 
البطولة  اإن هذه  ال�شرقي  القرم  اأنانتارا  بفندق  اأم�س 
متكنت من تر�شيخ مكانتها كواحدة من اأكرث بطولت 
العاملية  ال�شاحة  �شعبية على  النف�س  الدفاع عن  فنون 
اأكر واأملع  امل�شاركة بها  واأ�شبحت من�شة يتهافت على 
الأ�شماء يف هذه الريا�شة على الرغم من ق�شر عمرها 

الن�شبي مقارنة ببطولت اأخرى.

جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية  اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
ب�شاأن  ق���راراً  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  والإن�شانية 
اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو 

برئا�شة �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان.
ون�س القرار على ع�شوية كل من اأ�شحاب ال�شعادة وال�شادة 
“نائباً للرئي�س”، ومطر �شهيل  �شعيد بن حوفان املن�شوري 
اأحمد  حممد  وعبداهلل  اليبهوين،  �شهيل  وفار�س  اليبهوين، 

ع��ب��داهلل د���ش��م��ال ال�����ش��وي��دي، ون��ا���ش��ر ع��ب��داهلل ���ش��امل �شعيد 
ال�شام�شي، وعلي �شامل حمد م�شعود املري.

كما اأ�شدر �شموه قراراً ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة نادي 
املزروعي  مبارك  حممد  �شعادة  برئا�شة  الريا�شي  اأبوظبي 
امل��ع��ايل وال�����ش��ع��ادة �شيف حممد  اأ���ش��ح��اب  ك��ل م��ن  وع�شوية 
علي الهاجري، وحممد بن ثعلوب الدرعي، ومن�شور حممد 

�شعيد الظاهري، واأحمد حم�شن حمفوظ.
اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة  يو�شي  ق����راراً  �شموه  واأ���ش��در 

ن���ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة مطر 
اأ�شحاب ال�شعادة وال�شادة  �شهيل اليبهوين وع�شوية كل من 
را�شد  و�شويدان  للرئي�س”،  “نائباً  خالد بن �شيبان املهريي 
ال��ظ��اه��ري، وال��دك��ت��ور ع����ارف ���ش��ل��ط��ان احل���م���ادي، ومبارك 
العميمي، ور���ش��ا عي�شى  ال��ع��ام��ري، و���ش��الم��ة ع��ج��الن  ���ش��امل 
املا�س بوحميد، و�شلطان خليفة حا�شوم الدرمكي، والدكتور 
جوهان ميكل دي ار بيرتز. وميتد الت�شكيل اجلديد ملجال�س 

الإدارات لثالث �شنوات من تاريخ �شدور القرارات.

انطالق الن�شخة ال�شابعة من بط�لة 
»حماربي الإمارات« غدا

نهيان بن زايد يعيد ت�شكيل جمال�س اإدارات اأندية 
غنت�ت واأب�ظبي الريا�شي واأب�ظبي للدراجات

•• القاهرة-الفجر

4 م��ن��ت��خ��ب��ات ع��رب��ي��ة من  جن��ح��ت 
اإج���م���ايل 5 يف ال��ت��اأه��ل ل��ل��دور ثمن 
النهائي يف بطولة الأمم الأفريقية، 
حمققة ن�شبة 80 % من الأهداف 
�شعدت  ح��ي��ث  امل��ج��م��وع��ات،  دور  يف 
ك���ل م���ن م�����ش��ر واجل����زائ����ر واملغرب 
عر  النقاط  من  الكاملة  بالعالمة 
ال���ث���الث لكل  امل���واج���ه���ات  ال���ف���وز يف 
منها مت�شدرة جمموعاتها الثالث، 
املركز  تون�س يف  تاأهل منتخب  فيما 
الثاين مبجموعته بر�شيد 3 نقاط 
ت����ع����ادلت، وودع   3 ف��ق��ط ح�����ش��ي��ل��ة 
تاركا  البطولة  امل��وري��ت��اين  املنتخب 
امل�شاركة  اأنها  برغم  مقبولة  ب�شمة 
البطولة  يف  ل��ه  الأوىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الأفريقية.
اإح�������ش���اءات واأرق�����ام الدور  وت��ر���ش��د 
الكثري  ع��ام  ب�شكل  للبطولة  الأول 
عدد  اأن  مقدمتها  يف  الظواهر،  من 
البطولة  يف  ل��ع��ب��ت  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات 
36 مباراة، انتهت 26 منها بالفوز، 
الأهداف  عدد  وبلغ  بالتعادل،  و10 
بن�شبة  68 هدفا  ت�شجيلها  التي مت 
مئوية تقرتب من 1.9 هدف يف كل 
قائمة  لعبا   11 ويت�شدر  م��ب��اراة، 
ال��دور الأول بر�شيد هدفني  ه��دايف 
لكل منهم وهم حممد �شالح واأحمد 
ماين  و�شاديو  م�شر،  م��ن  املحمدي 
من ال�شنغال، وجوردان اأيو من غانا، 
ومي�شيل  كينيا،  من  لوجنا  ومايكل 
اأوكوي  واإمي��ان��وي��ل  بنني،  م��ن  بوتي 
اأوغندا، و�شيدريك باكامبو من  من 

الكونغو، واأدم اأونا�س من اجلزائر.
ومن الظواهر الإيجابية التي تعك�س 
امل�شتوى  على  العربية  الكرة  تطور 

فقط  م��ن��ت��خ��ب��ات   3 اأن  الأف���ري���ق���ي 
ال���ف���وز يف  24 ح��ق��ق��ت  م���ن ب���ني ال 
واأن  الأول،  بالدور  الثالث  املباريات 
واملغرب  م�شر  ه��ي  املنتخبات  ه��ذه 
منتخبات   3 ف�شلت  فيما  واجلزائر، 
اأي  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ب���ط���ول���ة  اأي�������ش���ا يف 
نقطة بدور املجموعات هي ناميبيا، 
بالن�شبة  اأم���ا  وت��ن��زان��ي��ا.  وب���ورن���دي، 
البطولة  ه��ج��وم��ي يف  خ��ط  لأق����وى 
ومايل  اجل��زائ��ر  ب��ني  منا�شفة  فهو 
ل��ك��ل منهما يف  اأه�����داف   6 ب��ر���ش��ي��د 
اأ�شعف خط دفاع  الأول، لكن  الدور 
هو منتخب تنزانيا الذي ا�شتقبل 8 
اأه��داف يف 3 مباريات، فيما جنحت 
ب�شباكها  الحتفاظ  يف  منتخبات   4
م�شر  ه���ي  الأول،  ب���ال���دور  ن��ظ��ي��ف��ة 
واجل���زائ���ر وامل���غ���رب ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

منتخب الكامريون. اأما عن التحليل 
الفني ملباريات اجلولة الثالثة فيوؤكد 
الكابنت حم�شن �شالح املدير الفني 
املنتخب  اأن  م�شر  ملنتخب  ال�شابق 
امل�شري ت�شدر جمموعته بالعالمة 
اأي�شا  امل�شهد  ت�شدر  لكنه  الكاملة، 
ب��ع��الم��ات ال��ت��ع��ج��ب ن��ت��ي��ج��ة ل����الأداء 
غري املقنع حتى الآن، م�شريا اإىل اأنه 
بالفوز يف  الكثري من الإجن��از  حقق 
القليل  قدم  لكنه  الثالث،  اجل��ولت 
التاأهل  برغم  والب���داع  العطاء  من 
التاأهل  ب���رغ���م  واأن������ه  ن���ق���اط،   9 ب 
بالنقاط الت�شع، اإل اأن هناك تخوفا 
ك��ب��ريا ل���دى ك��ل امل��راق��ب��ني لأن���ه مل 
يقنع ومل ميتع ومل يبدع حتى الآن 
�شوط  ن�شف  اإن  وق��ال  البطولة.  يف 
دون  اأوغندا مر  اأم��ام  الأوىل  املباراة 

وكان  امل�����ش��ري،  امل��ن��ت��خ��ب  يظهر  اأن 
توفيق  ول��ول  الأف�شل،  هو  املناف�س 
م��رم��ى منتخب  ال�����ش��ن��اوي ح���ار����س 
م�������ش���ر، خل������رج ����ش���اح���ب الأر���������س 
الأول،  بال�شوط  النتيجة  متاأخرا يف 
نوعا  حت�شن  الأداء  اأن  اإىل  م�شريا 
م��ا يف ال�����ش��وط ال��ث��اين، ول��ك��ن ظلت 
للمنتخب  اأكرث  واخلطورة  الفر�س 
�شالح  ي���ظ���ه���ر  ومل  الوغ�������ن�������دي، 
املعروف رمبا  بامل�شتوى  وتريزيجيه 
والحتفاظ  اجل��ه��د  يف  ل��الق��ت�����ش��اد 
تزال  ال��ت��ال��ي��ة، فيما ل  ل�����الأدوار  ب��ه 
على  كثرية  ا�شتفهام  عالمات  هناك 
اأداء كل من حممد النني، وعبداهلل 
ال�شعيد، واأحمد ح�شن كوكا، ومروان 

حم�شن.
امل��غ��رب��ي يف اجلولة  امل��ن��ت��خ��ب  وع���ن 

“اأ�شود  اإن����ه  ���ش��ال��ح  ي��ق��ول  ال��ث��ال��ث��ة 
جنوب  منتخب  واج����ه  الأطل�شي” 
افريقيا، وكان يكفي املنتخب املغربي 
على  يحافظ  كي  التعادل  يحقق  اأن 
����ش���درات���ه ل��ل��م��ج��م��وع��ة، ل��ك��ن��ه قدم 
امل��ب��اراة، خ�شو�شا يف  اأداء جميال يف 
ال�����ش��وط ال��ث��اين ال���ذي ح��ا���ش��ر فيه 
ملعبه،  يف  اأفريقيا  ج��ن��وب  منتخب 
و���ش��اع��ت م��ن��ه ال��ك��ث��ري م��ن الفر�س 
ي�شتغل  اأن  ق���ب���ل  ال�������ش���ب���اك،  ل���ه���ز 
الدقيقة  ف��ر���ش��ة  ب��و���ش��وف��ه  م��ب��ارك 
الأخرية وي�شجل منها هدف املباراة 
الوحيد، ويح�شب للمنتخب املغربي 
م�شتواه  ت���ط���ور  ع���ل���ى  ح���اف���ظ  اأن������ه 
التدريجي، كما يح�شب له انه يقدم 
اأجمل اأداء من خالل حتقيق التوازن 
ب��ني ال���دف���اع وال��ه��ج��وم، م��ع تقدمي 

ال��ك��رة اجل��م��اع��ي��ة امل��م��ي��زة والب����داع 
الدفاع  م���ن  ال�����ش��ري��ع  ال���ت���ح���ول  يف 
ل���ل���ه���ج���وم. اأم������ا م��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ر 
الأقوى  ه��و  اإن���ه  �شالح  عنه  فيقول 
املر�شح  وهو  الآن،  حتى  البطولة  يف 
الأك�����ر حل�����ش��د ال��ل��ق��ب ع��ل��ى �شوء 
ال��ث��الث، حيث  امل��ب��اري��ات  عطائه يف 
اإن���ه وا���ش��ل اإب��داع��ه بعد ال��ف��وز على 
كينيا وال�شنغال وهزم تنزانيا بثالثة 
تت�شاعف  اأن  بالإمكان  كان  نظيفة، 
اأتيحت  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ا���ش��ت��غ��ل  ل���و 
جمال  امل���درب  ان  وب��رغ��م  لالعبيه، 
بلما�شي دفع بعدد كبري من لعبي 
ال�شف الثاين، اإل اأن الفريق وا�شل 
اأر�شل من  رائعا  متيزه وقدم عر�شا 
خ��الل��ه ال��ك��ث��ري م���ن ال��ر���ش��ائ��ل لكل 
املناف�شني اأبرزها اأنه مل ياأت ليرتك 

من  ج���اء  لكنه  ف��ق��ط،  ق��وي��ة  ب�شمة 
الفريق  وميتاز  باللقب،  الفوز  اأج��ل 
البدنية  والقوة  التكتيكي  باللتزام 
اجليد  والنت�شار  القوي،  واللتحام 
وح�شن التمركز، والرقابة ال�شارمة 

على مفاتيح لعب املناف�شني.
يقول  ت��ون�����س  منتخب  وبخ�شو�س 
�شالح اإن هذا املنتخب حري اجلميع 
للدور  ت���اأه���ل���ه  ب���رغ���م  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
خراته  اإىل  بال�شافة  لأن��ه  الثاين، 
العطاء  ي��ق��دم  مل  ف���اإن���ه  ال��ط��وي��ل��ة، 
ال���ف���وز حتى  ي��ح��ق��ق  امل���ق���ب���ول، ومل 
نتائج  ولعبت  م��واج��ه��ة،  اأي  يف  الآن 
ل�شاحله  جم��م��وع��ت��ه  يف  امل��ن��اف�����ش��ني 
بر�شيد  الثاين  املركز  به يف  لت�شعد 
3 نقاط. والفريق ينق�شه الن�شجام 
والرتكيز، ويثري الت�شاوؤلت عما اإذا 

للقائمة،  �شليمة  الخ��ت��ي��ارات  كانت 
للبطولة  الع�������داد  ك����ان  اإذا  وع���م���ا 
املدرب  ك��ان  اإذا  عما  وك��ذل��ك  كافيا، 
منتخب  مع  تتنا�شب  التي  بالكفاءة 
و�شتظهر  ت���ون�������س،  ب��ح��ج��م  ع���ري���ق 
الإجابات على كل هذه الت�شاوؤلت يف 
املرحلة املقبلة خ�شو�شا اأنه �شيلتقي 
غانا املر�شح للقب بدور ال� 16. وعن 
املنتخب العربي اخلام�س موريتانيا 
اأن يحقق  ك����اد  ان����ه  ���ش��ال��ح  ف��ي��وؤك��د 
التون�شي  املنتخب  وي��ه��زم  امل��ف��اج��اأة 
ال��ث��ال��ث��ة، لكنه ف���رط يف  يف اجل��ول��ة 
ال�شهلة،  ال��ف��ر���س  ب����اإه����دار  ال���ف���وز 
غادر  املوريتاين  املنتخب  اأن  وبرغم 
البطولة لكنه يح�شب له اأنه مل يكن 
خ�شما �شهال ملنتخبات اأعرق منه يف 

البطولة واأكرث خرة.

•• اأبوظبي-الفجر

اأجرى اجلهاز الفني ملنتخب اجلوجيت�شو بع�س 
ال��ط��ف��ي��ف��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة الالعبني  ال��ت��ع��دي��الت 
البطولة  يف  ال��دول��ة  �شتمثل  ال��ت��ي  وال��الع��ب��ات 
الآ���ش��ي��وي��ة امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه��ا يف م��ن��غ��ول��ي��ا خالل 

الفرتة من 18 اإىل 21 يوليو اجلاري.
الغيثي  علي  ال��الع��ب  �شم  التعديالت  و�شملت 
ن����واد، فيما  ب���دل م��ن ح��م��د  ك��ج��م   56 يف وزن 
ل���ن ت�����ش��اف��ر لع���ب���ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي مهرة 
لت�شبح  اجلامعة،  مع  ارتباطها  ب�شبب  الهنائي 
لعبا   20 حاليا  للمنتخب  النهائية  القائمة 
ولعبة هم زايد الكثريي وعلي الغيثي يف وزن 
ن�شرتي  وخليفة  الف�شلي  وع��م��ر  ك��ج��م،   56
وحممد  اجلنيبي  وع��ب��داهلل  كجم،   62 وزن  يف 
القبي�شي  69 كجم، وحممد  وزن  ال�شويدي يف 

وفي�شل  ك��ج��م،   77 وزن  يف  ال��ع��م��ري  وحم��م��د 
85 كجم،  الكتبي وحممد هيثم را�شي يف وزن 
وخ���ال���د ال��ع��م��ري وع���ب���داهلل ال��ك��ب��ي�����ش��ي يف وزن 
اآل  و�شلطان  احلمادي  ويحيي  كجم،   94 حتت 
علي يف وزن فوق 94 كجم، بالإ�شافة اإىل رمي 
 45 عبداهلل الها�شمي وودمي��ة اليافعي يف وزن 
52 كجم، وب�شاير  الهنائي يف وزن  كجم، ومها 
57 كجم،  املطرو�شي وح�شة ال�شام�شي يف وزن 

ومرمي العامري يف وزن فوق 70 كجم.
الفنية  الإدارة  م��دي��ر  امل��ن��ه��ايل  م���ب���ارك  واأك�����د 
منغوليا  اإىل  ي�شل  �شوف  املنتخب  اأن  ب��الحت��اد 
بع�س  ل���ي���ج���ري  اجل����������اري،   14 ي������وم  ����ش���ب���اح 
 ،16 15 و  14 و  اأي��ام  التدريبات هناك خالل 
الوزن  الأوىل من مراحل  املرحلة  يبداأ  اأن  قبل 
يوم 17 فيما تنطلق البطولة يوم 18 اجلاري، 
واأن املنتخب يكثف تدريباته حاليا حتت اإ�شراف 

فيما  للرجال،  بالن�شبة  ليمو�س  رام��ون  امل��درب 
تقود املدربة الرازيلية لينري تافاري�س منتخب 
ال�شيدات، واأن الهدف من ال�شفر قبل املوعد هو 
التكيف على الطق�س هناك، والدخول يف اأجواء 

البطولة مبكرا مبا ي�شب يف �شالح الالعبني.
وق����ال ي��ح��ي��ي احل���م���ادي لع����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا فوق 
وب��دي��ن��ا وذهنيا  ف��ن��ي��ا  اإن����ه ج��اه��ز  ك��ج��م   90 ال 
اأق�شى جهد  بذلوا  واإنه وكل زمالئه  للبطولة، 
يف املرحلة الأخ��رية من بعد العودة من بطولة 
اجلائزة الكرى يف كازاخ�شتان حيث مل يح�شل 
الهدف  اأج���ل حتقيق  م��ن  راح���ة  اأي  ع��ل��ى  اأح���د 
اآ���ش��ي��ا وه���و احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�شدارة  ب��ط��ول��ة  يف 
البطولة  ه��ذه  ينتظر  �شخ�شيا  واأن���ه  ال��ق��اري��ة، 
ب�شغف كبري، ويدرك اأن املناف�شة لن تكون �شهلة، 
لكنه لن يدخر اأي جهد يف حتقيق الذهب بهذه 
اأنه  اأكد  اأما حممد هيثم را�شي فقد  البطولة. 

فخور باأن يلعب يف نف�س الوزن الذي ي�شارك فيه 
واأنه يعرف حجم  الكتبي،  العاملي في�شل  بطلنا 
متنح  كونها  البطولة  اأهمية  وي��درك  التحدي، 
وامليدالية  الأول  املركز  ل�شاحب  نقطة   200
التاأهل  ر�شيد  ت��ع��زز  ال��ن��ق��اط  وه���ذه  ال��ذه��ب��ي��ة، 
اإىل امل�شاركة يف نهائيات بطولة الألعاب العاملية 

بالوليات املتحدة الأمريكية عام 2021.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح خ��ال��د ال��ع��م��ري اأن����ه ميثل 
هذه  واأن  م�شريته،  يف  الثالثة  للمرة  املنتخب 
ل���ه �شخ�شيا،  ك��ب��ريي��ا  ال��ب��ط��ول��ة مت��ث��ل حت��دي��ا 
انطلق  ال��ذي  املع�شكر  خ��الل  ا�شتعد جيدا  واأن��ه 
اللحظة  وينتظر  الأخ��رية  الثالثة  الأ�شابيع  يف 
من  منغوليا  اإىل  املنتخب  فيها  ي�شافر  ال��ت��ي 
اأجل الدفاع عن فر�شه يف التميز، وامل�شاهمة يف 
تعزيز اإجن��ازات املنتخب للحفاظ على �شدارته 

الآ�شيوية.

•• اإيطاليا -الفجر

احلفرة  من  الأطباق  لرماية  الإيطايل  املنتخب  ت�شدر 
ال�40 امل�شاركني يف بطولة العامل  “ الرتاب” املنتخبات 
لرماية الأطباق املقامة حاليا مبدينة لوناتو الإيطالية 
حمققا 220 طبقا عقب نهاية اليوم الأول من البطولة 

التي ت�شهد خم�س جولت على يومني .
طبق  بفارق  الثاين  املركز  الريطاين  املنتخب  واحتل 
بر�شيد  الثالث  املركز  يف  الكويتي  املنتخب  وح��ل  واح��د 
 215 بر�شيد  رابعا  الكرواتي  املنتخب  ثم  217 طبقا 
213 طبقا  بر�شيد  امل�شري خام�شا  املنتخب  ثم  طبقا 
ثم منتخب  الر�شيد  بنف�س  �شاد�شا  ثم منتخب قر�س 
قطر  منتخب  ثم  طبقا   212 بر�شيد  �شابع  الرتغال 

ومنتخب �شلوفاكيا بر�شيد 210 طبقا ثم تركيا عا�شرا 
بر�شيد 209 طبقا ثم منتخب اأملانيا واأمريكا بر�شيد 
و�شربيا  وفنلندا  ال�شني  منتخبات  ث��م  طبقا   208

واملغرب ور�شيد كل منهم 207 .
الفرق  اأمريكا  ت�شدرت  فقد  ال�شيدات  �شعيد  على  اأم��ا 
�شيدات  ب��ع��ده��ا  وح��ل��ت  طبقا   212 بر�شيد  امل�����ش��ارك��ة 
210 طبقا ثم �شيدات  رو�شيا يف املركز الثاين بر�شيد 
واإيطاليا  فنلندا  ثم  طبقا   206 بر�شيد  ثالثة  ال�شني 
 200 بر�شيد  �شاد�شة  فرن�شا  ثم  طبقا   204 بر�شيد 
 197 كازاخ�شتان  ثم  طبقا   199 بريطانيا  ثم  طبقا 
184 طبقا ثم  193 طبقا ثم الهند  طبقا ثم اليابان 

كندا 175 طبقا .
مارو  الإيطايل  الرم��ي  الرجال  ف��ردي  ب�شدارة  وانفرد 

العالمة  حقق  اأن  بعد  وح��ي��دا  غ��رد  حيث  فيليب�س  دي 
املركز  يف  وت�شاوى  طبقا   75 اأ�شل  من   75 الكاملة 
الثاين اأربعة رماة بر�شيد 74 طبقا هم امل�شري اأحمد 
ق��م��ر وال��ري��ط��اين م��اث��ي��و ج���ون وال��ك��روات��ي جيوفاين 
املركز  ع��ل��ى  ت�����ش��اوى  ك��م��ا  ه��ي��دجن  اآرون  وال���ري���ط���اين 
الكويتي  وهم  طبقا   73 بر�شيد  رم��اة  خم�شة  ال�شاد�س 
طالل الر�شيدي والفنلندي جوكالك�شو والكويتي خالد 
يون�س  واملغربي  جريازيني  فالرييو  والإيطايل  امل�شف 
 71 بر�شيد  ال�11  املركز  على  يت�شاوى  كما  علي  ح��اج 
طبقا ت�شعة رماة بينهم اأربعة رماة عرب وحقق الرامي 
اجلولتني  يف  تعرثه  بعد  طبقا   67 ال��ع��ري��اين  ظاهر 
الثالثة  اجلولة  يف  عافيته  ا�شتعاد  ثم  والثانية  الأوىل 

وناأمل اليوم اأن يح�شن النتيجة ويجمل ال�شورة.

ويتوقع اخلراء اأن يتمكن الرماة الذين ي�شل جمموع 
اأن يحتكموا  121 طبقا  اأطباقهم يف اجلولت اخلم�س 

اإىل الطلقات الذهبية . 
ويف مناف�شات فردي ال�شيدات جاءت يف ال�شدارة لعبة 
يف  وت�شاوت  طبقا   73 بر�شيد  الك�شندرا  مارينو  �شان 
املركز الثاين ويف الر�شيد 72 طبقا خم�س لعبات هن 
�شاميليفا  يوليا  والرو�شيتان  جالفز  فاطمة  الإ�شبانية 
ويوليا توجولوكوفا والأمريكية كارول ا�شيلي وال�شينية 

وي يوجن دينج .
ومن املقرر ووفق قانون اللعبة �شوف ت�شتكمل البطولة 
اإىل جمموع  ت�����ش��اف  50 طبقا  م��ن  ج��ول��ت��ني  ب��رم��اي��ة 
اجلولت الثالث ليتاأهل اأف�شل �شتة رماة وراميات اإىل 

نهائي البطولة كل على حدة .

بالأرقام والأداء.. ن�شبة جناح العرب 80 % يف »الأمم الأفريقية«

االإيطايل »مارو« يغرد وحيدا و20 راٍم يف دائرة املناف�ضة 

رجال اإيطاليا يت�شدرون م�نديال الرجال واأمريكا على قمة ال�شيدات 

تعديالت طفيفة على قائمة منتخب اجل�جيت�ش� 
قبل البط�لة الآ�شي�ية

احتمال جتريده  توميت�س  برنارد  ال�شرتايل  جتاهل 
بعد  ام���ريك���ي،  األ����ف دولر   57 ب��ق��ي��م��ة  ج���ائ���زة  م���ن 
وميبلدون  بطولة  يف  خ�شارة  اأق�شر  ل��ث��اين  تعر�شه 

لكرة امل�شرب.
بعدم  �شابقا  اتهم  ال��ذي  اجل��ديل  ال���ش��رتايل  وخ�شر 
تقدميه كامل م�شتوياته، اأمام الفرن�شي جو-ويلفريد 

ت�شونغا 6-2 و6-1 و6-4 يف 58 دقيقة.
وكانت هذه اخل�شارة اأقل باربع دقائق فقط من الوقت 
الذي احتاجه ال�شوي�شري روجيه فيدرر للتفوق على 

الكولومبي اليخاندرو فاليا يف عام 2004.
قال توميت�س امل�شنف 96 عامليا راهنا والذي كان بني 
الع�شرين الوائل يف عام 2011 “اعتقد انني قدمت 

اف�شل ما لدي. لكني لعبت ب�شكل �شيء جدا«.
وعندما �شئل عما اذا كان �شعيدا مب�شتواه على ار�س 

امللعب اجاب “ال�شوؤال التايل لو �شمحتم«.
وك�����ان ت��وم��ي��ت�����س ���ش��ن ح��م��ل��ة ع��ل��ى م��ن��ظ��م��ي بطولة 

وميبلدون يف املا�شي.
ال�شابة  بتعمد  اق���راره  بعد  �شنتني  قبل  تغرميه  مت 
مي�شا  المل���اين  �شد  خ�شارته  خ��الل  ملله  ع��ن  وع��ر 

زفرييف.
عن  امل�����ش��ارب  لتجهيزات  “هيد”  �شركة  تخلت  كما 
ي��ك��ون اول لع���ب يتعر�س  ل��ن  رع��اي��ت��ه. وت��وم��ي��ت�����س 
لغرامة مماثلة، فقد حرمت المريكية انا تاتي�شفيلي 
من جائزتها يف الدور الول من بطولة رولن غارو�س 

احرتافيا«. م�شتوى  تقدميها  “لعدم 
خ�شرت امام اليونانية ماريا �شاكاري -6�شفر و1-6 
غرامتها  على  اعرت�شت  لكنها  فقط،  دقيقة  يف 55 

مدعية انها وقعت �شحية متييز.

ت�ميت�س ي�اجه غرامة 
خل�شارته املذلة 
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الفجر الريا�ضي

املجموعات  دور  مناف�شات  �شهدت 
الإفريقية  الأمم  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ول��ة 
م�شر،  يف  امل��ق��ام��ة  ال���ق���دم  ك����رة  يف 
العربية،  املنتخبات  اأداء  يف  تفاوتا 
بني  نف�شها  اجل��زائ��ر  فر�شت  حيث 
الأف�شل، يف مقابل حت�شن م�شري 
تدريجي وحتفظ مغربي، و�شك يف 

الأداء التون�شي.
م��ن��ت��خ��ب��ات م�شر  اأن����ه����ت  وب��ي��ن��م��ا 
الأول  ال������دور  وامل���غ���رب  واجل����زائ����ر 
بالعالمة الكاملة وال�شباك النظيفة 
للمجموعات  ال��ث��الث  امل��ب��اري��ات  يف 
تواليا،  وال��راب��ع��ة  وال��ث��ال��ث��ة  الأوىل 
ان����ت����ظ����رت ت���ون�������س ح���ت���ى اجل���ول���ة 
الأخ���رية لن��ت��زاع ال��ت��اأه��ل اىل ثمن 
ثالثة  ب��ع��د  النف�س  ب�شق  ال��ن��ه��ائ��ي 
ت����ع����ادلت يف ث�����الث م����ب����اري����ات، يف 
املجموعة اخلام�شة التي لفت فيها 
اخلام�س،  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأداء 
موريتانيا، يف م�شاركة هي الأوىل ل� 
القارية. البطولة  “املرابطون” يف 

املباراة  ق��ب��ل  ك��ب��ريا  ال���رتق���ب  ك����ان 
زمي���ب���اب���وي.  اأم�������ام  مل�����ش��ر  الأوىل 
ال���ف���راع���ن���ة، وخ��ل��ف��ه��م ن��ح��و 100 
مليون م�شجع، يريدون لقبا ثامنا 
ب��اأق��دام حممد �شالح وزم��الئ��ه، يف 
الكنانة  اأر�س  العائدة اىل  البطولة 

للمرة الأوىل منذ 2006.
ملحة  ول���ول  متوا�شعا،  الأداء  ج��اء 
الأي���������ش����ر حم���م���ود ح�شن  اجل����ن����اح 
اأمام  املنتخب  لكان  “تريزيغيه”، 
�شلبي خم��ي��ب من  ت��ع��ادل  اح��ت��م��ال 

املباراة الفتتاحية.
املك�شيكي  امل��ن��ت��خ��ب،  م�����درب  اأق�����ر 

خافيري اأغريي، باأن م�شر قادرة على 
تقدمي م�شتوى “اأف�شل”، متحدثا 
على  وحم���اولت  هجومي  اأداء  ع��ن 
اح�شاءات  بح�شب   - بلغت  امل��رم��ى 
موقع الحت���اد الإف��ري��ق��ي - 15 يف 

املباراة الأوىل.
وع����د اأغ������ريي ب����زي����ادة ال���ع���دد �شد 
ما  وه��ذا  الدميوقراطية،  الكونغو 
ت�شع  اىل  )ت���راج���ع���ت  ي��ح�����ش��ل  مل 
لكن  ذات���ه(،  امل�شدر  بح�شب  ف��ق��ط، 
هدفني  ت�شجيل  م��ع  اأك���ر  بنجاعة 
من ثالث حماولت بني اخل�شبات. 
الأه����م يف امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة، ك���ان اأن 
التهديفي  ���ش��ج��ل��ه  اف��ت��ت��ح  ����ش���الح 
واأ�شاف  ت��ري��زي��غ��ي��ه،  مت��ري��رة  ب��ع��د 
فاز  اأوغ��ن��دا ح��ني  ثانيا �شد  ه��دف��ا 
نظيفني،  بهدفني  اأي�شا  امل�شريون 
اأغ��ريي، بزيادة  وحققوا ما وعد به 
لت�شل  الهجومية،  امل��ح��اولت  ع��دد 

اىل 16.
ق���ال ال��ق��ائ��د اأح��م��د امل��ح��م��دي بعد 
اأف�شل  التي اختري  املباراة الأخ��رية 
����ش���وؤال عن  لع����ب ف��ي��ه��ا، ردا ع��ل��ى 
اأهم  “البطولت  امل�����ش��ري  الأداء 
حاجة فيها املك�شب. )ب�شاأن( الأداء، 
كلما تقدمت يف البطولة، تتدرج يف 
البطولة. بالتاأكيد نحن نلعب �شد 
فرق �شعبة، ل توجد فرق �شهلة يف 

اإفريقيا حاليا«.
التي  هي  الفردية  “املهارات  اأ�شاف 
بالركلة  م�شيدا  املباريات”،  حت�شم 
احلرة التي افتتح �شالح الت�شجيل 
من خاللها يف تلك املباراة، معترا 
ال�شعبة.  ه��ي  الآت��ي��ة  “الفرتة  اأن 

جدا”،  كبري  ب�شكل  نركز  اأن  يجب 
وهو ما �شيكون اختباره الأول �شد 
ال�����ش��ب��ت يف ثمن  اإف��ري��ق��ي��ا  ج���ن���وب 

النهائي.
باإ�شراف  اجل��زائ��ري  املنتخب  ق��دم 
دور  ب���ل���م���ا����ش���ي  ج�����م�����ال  م������درب������ه 
اأنهاه  اأخ��ط��اء،  دون  من  جمموعات 
بثالثة  الثالثة  املجموعة  مت�شدرا 
-2�شفر،  كينيا  )ع��ل��ى  ان��ت�����ش��ارات 
وتنزانيا  -1�شفر،  ال�������ش���ن���غ���ال 

-3�شفر(.
اأدار بلما�شي خطوطه ب�شكل مثايل 
يف ب��ح��ث ج����زائ����ري ع���ن ل��ق��ب ثان 
مع  �شلب  دف���اع  م��ن   ،1990 ب��ع��د 

ظهريين �شريعني ل يهابان التقدم 
وي��و���ش��ف عطال(،  م��ن��دي  )ع��ي�����ش��ى 
وخ����ط م��ق��دم��ة ف���ت���اك ي���ق���وم على 
ال��ق��ائ��د ريا�س  رب��اع��ي م��ت��ج��ان�����س: 
و�شفيان  الباليلي  ويو�شف  حم��رز 

فغويل وبغداد بوجناح.
خا�س  بلما�شي  اأن  اأي�شا  امل��ف��ارق��ة 
�شملت  بت�شكيلة  ال��ث��ال��ث��ة  امل���ب���اراة 
ت�شكيلته  ع����ن  ت����غ����ي����ريات  ت�����ش��ع��ة 
ذلك  ي��وؤث��ر  اأن  دون  م��ن  الأ�شا�شية، 
على  ق��درت��ه  اأو  ال��ف��ري��ق  اأداء  ع��ل��ى 
حتقيق الفوز واحلفاظ على نظافة 

ال�شباك للمباراة الثالثة تواليا.
وا�شعة،  اإ����ش���ادة  املنتخب  اأداء  ل��ق��ي 

بلما�شي  دور  حم����وري����ة  ل���ش��ي��م��ا 
اأغ�شط�س  اآب  الذي توىل مهامه يف 
اىل  ال��ل��ح��م��ة  اإع������ادة  يف   ،2018
منتخب  يف  املوهوبني  م��ن  ت�شكيلة 
ع���ان���ى يف الأع����������وام الأخ��������رية من 
التعبري  بح�شب  جماعي”،  “ف�شل 
ال�شابق  ال����دويل  ا���ش��ت��خ��دم��ه  ال���ذي 

بعد تعيينه مدربا.
ال�شابق  امل�������ش���ري  ال���ن���ج���م  وق�������ال 
ال������ذي يعمل  ت���ري���ك���ة  اأب������و  حم���م���د 
كمحلل لقنوات “بي ان �شبورت�س” 
ال��ق��ط��ري��ة، بعد ف��وز اجل��زائ��ر على 
بروح،  يلعب  “الفريق  اإن  ال�شنغال، 

ر، اجلميع ملتزم«. ل لعب يق�شّ

ال���روح. منتخب  “هذه ه��ي  اأ���ش��اف 
لديه،  م��ا  اأق�شى  يبذل  ب��اأن��ه  ت�شعر 
يك�شب  لع����ب  ل  اإخ����ال�����س  ل���دي���ه 
روح”،  عبارة عن  املنتخب  مبفرده. 
العبقري  ال��ذك��ي  “املدرب  م�شيفا 

نعمة، وبلما�شي )هو( نعمة«.
ا�شتثمار هذه الروح يف ثمن النهائي 

يبداأ من بوابة غينيا الأحد.
يف  ثابتا  اأداء  املغربي  املنتخب  ق��دم 
�شمته  الأ����ش���ع���ب،  ه���ي  جم��م��وع��ة 
اإفريقيا  وج��ن��وب  ال��ع��اج  �شاحل  اىل 
ون��ام��ي��ب��ي��ا. اك��ت��ف��ى ب��ال��ف��وز بهدف 
نظيف يف كل مباراة، ومل يتمكن اأي 

مناف�س من هز �شباكه.

مقنعا  اأداء  الأط���ل�������س  اأ����ش���ود  ق����دم 
اأمام  الثانية  اجلولتني  يف  ل�شيما 
جنوب  اأم���ام  والثالثة  ال��ع��اج  �شاحل 
م��ت��وج�����س �شد  اأداء  ب��ع��د  اإف��ري��ق��ي��ا، 
حكيم  مثل  جنومه  و�شع  ناميبيا. 
زيا�س ومبارك بو�شوفة ونور الدين 
للفرتة  ���ش��ل��ي��م��ة  اأ���ش�����ش��ا  اأم����راب����ط، 
الباحث عن  رون��ار  اأن  رغ��م  املقبلة، 
لقبه الإفريقي الثالث )بعد زامبيا 
 ،)2015 ال��ع��اج  و�شاحل   2012
يبقى حذرا يف مقارباته منذ بداية 

البطولة.
املتاأخر  ال���ف���وز  ب��ع��د  رون������ار  وق�����ال 
“احل�شيلة  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  ع��ل��ى 
لأن  ح��ذار  لكن  مذهلة،  الإجمالية 
الآن )اجلمعة  تبداأ  بطولة جديدة 
يف ث���م���ن ال���ن���ه���ائ���ي ����ش���د ب���ن���ني(، 
املجموعات”  م��ن  اأ�شعب  و�شتكون 

نظرا خلروج املغلوب.
اأن  ال��ن��ه��ائ��ي  لثمن  “ميكن  اأ���ش��اف 
العديد  ثمة  لأن��ه  يكون �شعبا جدا 
اأن  وي��ج��ب  اجل��ي��دة،  املنتخبات  م��ن 

نكون اأف�شل مما كنا عليه اليوم«.
ع��الم��ة ال���ش��ت��ف��ه��ام الأك�����ر حتوم 
حول ن�شور قرطاج املرتب�شني للقب 
ثاٍن بعد 2004. املنتخب الذي ل 
على  ال�شنغايل  �شوى  عليه  يتفوق 
القارية  منتخبات  ت��رت��ي��ب  �شعيد 
ال���دويل  الحت����اد  ت�شنيف  بح�شب 
)ف����ي����ف����ا(، ب�����دا ب���ع���ي���دا ع���م���ا ميكن 
لأ�شماء مثل يو�شف امل�شاكني ووهبي 

اخلزري ونعيم ال�شليتي تقدميه.
األن  ال���ف���رن�������ش���ي  امل���������درب  ج����اه����ر 
ب�����وج�����ود م�����ش��ك��ل��ة على  ج���ريي�������س 

�شعيد حرا�شة املرمى، بعد خطاأين 
م�شطفى  ب���ن  ل���ل���ف���اروق  ب��ه��دف��ني 
الأوليني  املباراتني  يف  ح�شن  ومعز 
)�شد اأنغول ومايل 1-1(، قبل اأن 
يحافظ الأخري على نظافة �شباكه 
ال���ت���ع���ادل ال�����ش��ل��ب��ي �شد  يف م���ب���اراة 

موريتانيا.
اأبعد الحتاد التون�شي املعد الذهني 
للمنتخب الفرن�شي دافيد مار�شال، 
ب�شكل  ال���ش��ت��ع��داد  الآن  عليه  وب���ات 
ثمن  يف  الإث��ن��ني  غانا  للقاء  اأف�شل 
النهائي. بعد موريتانيا، اأقر املدرب 
العام للمنتخب ماهر الكنزاري باأن 
نوؤديه يف امللعب لي�س ما نريده  “ما 
التون�شيون”،  م��ن��ا  ي��ن��ت��ظ��ره  وم����ا 
يف  اأدخلتنا  الأوىل  “املباراة  متابعا 
بح�شابات  ن��ق��وم  بتنا  ال�شك  بع�س 
رمبا تدفعنا اىل تقدمي كرة قدم ل 

نرغب بها«.
وتابع “اجلزء الثاين خمتلف متاما 
بخروج املغلوب ان �شاء اهلل نتخطى 

مرحلة ال�شك«.
امل���ج���م���وع���ة  م�������ش���ي���ئ���ة يف  ن���ق���ط���ة 
اخل��ام�����ش��ة ك��ان��ت م��وري��ت��ان��ي��ا التي 
حققت خروجا م�شرفا بعد م�شاركة 
اأوىل يف تاريخها باإ�شراف الفرن�شي 

كورنتان مارتنز.
كوليبايل  ابراهيما  ال��الع��ب  وق��ال 
خ�شارة  “هذه  ت��ون�����س  م���ب���اراة  ب��ع��د 
ل��ن��ا ال�����ش��ع��ور ه��و اأن��ن��ا ن��غ��ادر بن�شج 
عبور  خ���رة  تنق�شنا  ك��ان��ت  اأك����ر، 
“بالن�شبة  لكن  املجموعات”،  دور 
مل�شاركة اأوىل، ميكن اأن نرفع القبعة 

لفريقنا«.

باري�س  لعب  ل�شم  الإ�شباين،  بر�شلونة  ن��ادي  يخطط 
فرتة  خالل  �شيلفا،  دا  نيمار  الرازيلي  جريمان،  �شان 

النتقالت ال�شيفية اجلارية.
يدفع  ل��ن  بر�شلونة  اإن  الإ�شبانية،  اآ���س  �شحيفة  قالت 
ا�شتعادة نيمار  اأج��ل  ي��ورو، من  170 مليون  اأك��رث من 

من باري�س يف الفرتة املقبلة.
بع�س  دخ���ول  ي��ري��د  ب��ر���ش��ل��ون��ة  اأن  ال�شحيفة  وت��اب��ع��ت 
ال�شفقة مثل  لتقليل قيمة  نيمار،  الالعبني يف �شفقة 
اأومتيتي،  فيليب كوتينيو، واإيفان راكييت�س، و�شامويل 

وعثمان دميبلي.

اإرن�شتو  بر�شلونة،  م���درب  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
ف���ال���ف���ريدي، ي��ف�����ش��ل رح��ي��ل ال��ث��ن��ائ��ي ع��ث��م��ان دميبلي، 
راكيتيت�س  ب��ا���ش��ت��م��رار  وي��ت��م�����ش��ك  ك��وت��ي��ن��ي��و،  وف��ي��ل��ي��ب 
واأوم��ت��ي��ت��ي يف �شفوف ال��ف��ري��ق، والأخ���ري حت��دي��داً بعد 
من  ب��ات قريباً  ال��ذي  ليخت  ماتيا�س دي  �شياع �شفقة 

حمل قمي�س يوفنتو�س.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن الرازيلي فيليب كوتينيو تو�شل 
لإتفاق مع باري�س �شان جريمان حول البنود ال�شخ�شية، 
من اأجل النتقال ل�شفوف الفريق الباري�شي يف ال�شيف 

اجلاري.

الفرن�شي دافيد  ا�شتبعاد  القدم  التون�شي لكرة  اأعلن الحتاد 
كاأ�س  بطولة  يف  امل�شارك  للمنتخب  الذهني  املعد  م��ار���ش��ال، 
الأمم الإفريقية يف كرة القدم املقامة يف م�شر، على خلفية 
تق�شريه يف اإعداد الالعبني الذين قدموا اأداء خميبا يف دور 

املجموعات.
من  النهائي  ثمن  ال���دور  اىل  النف�س  ب�شق  تون�س  وت��اأه��ل��ت 
بعد  الثانية  للمرة  لقبها  اإح���راز  ع��ن  تبحث  التي  البطولة 
م��ن ثالثة  ن��ق��اط  ب��ث��الث  اكتفت  اذ  اأر���ش��ه��ا،  على   2004

تعادلت يف املجموعة اخلام�شة.
وقبل مباراة اجلولة الثالثة �شد املنتخب املوريتاين )�شفر-
�شفر( الثالثاء، اأقر مدرب املنتخب الفرن�شي األن جريي�س 
بوجود م�شكلة على �شعيد حرا�س املرمى واإعدادهم الذهني، 

بهدف يف  بن م�شطفى  ف��اروق  احل��ار���س  ت�شبب خطاأ  بعدما 
املباراة الأوىل )1-1 �شد اأنغول(، وفعل مثله معز ح�شن يف 
الثانية )1-1 �شد مايل(، قبل اأن يحافظ على نظافة �شباكه 

يف الثالثة.
اإث���ر نهاية مقابالت  “على  اأن���ه  ب��ي��ان اىل  واأ���ش��ار الحت���اد يف 
املنتخب الوطني التون�شي يف دور املجموعات و�شمان تر�شحه 
الفرن�شي  ال��ذه��ن��ي  امل��ع��د  م��ه��ام  اإن���ه���اء  ت��ق��رر  ن��ه��ائ��ي  للثمن 

اجلن�شية دافيد مار�شال«.
وعزا الحتاد اإبعاد مار�شال اىل “جتاوزه للمهام املوكولة اإليه 
وتدخله يف الأمور الفنية خالل هذه الدورة اإ�شافة اإىل عدم 

قيامه بالإعداد الذهني املطلوب«.
وكان جريي�س، املخ�شرم الذي يقود منتخبا للمرة اخلام�شة 

يف ب��ط��ول��ة اإف��ري��ق��ي��ا، ق��د ق���ال يف م��وؤمت��ره ال�����ش��ح��ايف ع�شية 
املرمى معقدة  م�شكلة حرا�شة  باأن  “اأقر  موريتانيا  مواجهة 
قمنا بتغيري بني املباراة الأوىل والثانية”، لكن املنتخب يجد 

نف�شه “يف حالة غري متوقعة متاما«.
الطريقة  يف  بالتفكري  ي��ق��وم  الفني  اجل��ه��از  اأن  على  و���ش��دد 
“انعكا�شات  عن  متحدثا  ح�شا�س”،  “مركز  لإدارة  الناجعة 
يف  ج��رى  م��ا  بعد  للحار�شني  املعنوي”  امل�شتوى  على  مهمة 
التمارين  يف  )احل���را����س(  “نح�شرهم  م�شيفا  امل��ب��ارات��ني، 
الآن  لكن  وقدراتهم،  الفني  امل�شتوى  على  جاهزين  ليكونوا 
نحن يف جمال اآخر )هو( امل�شتوى الذهني«. وتالقي تون�س يف 
الدور ثمن النهائي الإثنني على �شتاد الإ�شماعيلية، املنتخب 

الغاين الذي حل يف �شدارة املجموعة ال�شاد�شة.

ت�ن�س ت�شتبعد »املعد الذهني« للمنتخب بر�شل�نة يحدد �شعر �شراء نيمار النهائي

دور املجموعات لبطولة كاأ�ض االأمم االإفريقية

تدرج م�شري.. روح جزائرية.. ترقب مغربي.. و�شّك ت�ن�شي 

مرة جديدة ف�شل النجم الأرجنتيني ليونيل مي�شي يف م�شعاه 
لقيادة منتخب بالده اىل اأحد الألقاب الكبرية، بعد خ�شارة 
مريرة اأمام الغرمي اللدود الرازيل �شفر2- يف الدور ن�شف 

النهائي من بطولة كوبا اأمريكا.
“اأويل”  �شحيفة  ن��ا���ش��دت  اجل���دي���دة  الأم�����ل  خ��ي��ب��ة  واإزاء 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة جنمها ب��ع��دم الع���ت���زال دول��ي��ا ك��م��ا ف��ع��ل قبل 
القارية  البطولة  نهائي  فريقه  خ�شارة  بعد  �شنوات  ث��الث 
امام ت�شيلي بركالت الرتجيح قبل ان يعود عنه وقالت على 

موقعها الر�شمي “ل تتوقف عن املحاولة يا ليو«.
التانغو  منتخب  �شفوف  ع��ن  ابتعد  بر�شلونة  جن��م  ان  كما 
لفرتة ثمانية اأ�شهر بعد خروجه يف الدور ثمن النهائي من 

.4-3 فرن�شا  اأمام  ب�شقوطه  مونديال رو�شيا 2018 
بيد ان مي�شي طماأن ان�شار منتخب بالده مبوا�شلة م�شواره 
الدويل موؤكدا بانه يريد “ال�شتمرار يف م�شاعدة” املنتخب 
الوطني وقال يف هذا ال�شدد “اإذا كان يتعني علي امل�شاعدة 
بطريقة معينة فاإين �شاأفعل ذلك. اأ�شعر بالراحة �شمن هذه 

املجموعة«.
وا�شاف “منلك م�شتقبال جميال مع لعبني �شبان جيدين 

يحتاجون اىل بع�س الوقت. يتعني علينا احرتامهم«.
منتخب  م��ع  ي��الزم��ه  ال���ذي  النح�س  ط��رد  مي�شي  �شيحاول 
بالده وقد تكون الفر�شة �شانحة اأمامه يف الن�شخة التالية 
العام املقبل لن بالده ت�شت�شيف البطولة القارية اىل جانب 

كولومبيا.
وكان �شاحب القمي�س رقم 10 يف املنتخب وعد قبل خو�س 
غمار الن�شخة احلالية يف الرازيل اأن�شاره بان يقود فريقه 
مع  م�شريتي  اأن��ه��ي  “لن  بقوله  الأي����ام  اأح���د  يف  اللقب  اىل 

الأرجنتني دون احراز �شيء ما«.
األ��وان الرجنتني يف ت�شع بطولت كرى،  ودافع مي�شي عن 
بينها  جميعها  خ�شرها  م��رات  اأرب��ع  النهائية  املباراة  وخا�س 
2007 )�شد الرازيل  اع��وام  اأمريكا  ثالث م��رات يف كوبا 
�شفر3-( و2015 و2016 )كالهما �شد ت�شيلي بركالت 
امام  الرازيل  نهائي مونديال  واح��دة يف  وم��رة  الرتجيح(، 

املانيا )�شفر1- بعد التمديد(.
الأرجنتني  ل�شيام  حد  و�شع  يف  بالتايل  مي�شي  ينجح  ومل 
عن احراز اأحد الألقاب الكبرية منذ ان توجت بكوبا اأمريكا 

عام 1993 عندما �شجل لها هدافها ال�شابق غابريال 
يف   )1-2( املك�شيك  م��رم��ى  يف  هدفيها  باتي�شتوتا 
النهائي يف الك��وادور عندما كان مي�شي يف ال�شاد�شة 

من عمره. اأما الآن، فقد بات مي�شي اأف�شل هداف يف 
تاريخ “األبي�شيلي�شتي” مع 68 هدفا يف 135 مباراة 

اأي مبعدل هدف تقريبا يف كل مباراتني.
واح���د يف  ه���دف  ���ش��وى  ل��ك��ن مي�شي مل ي�شجل 

ال��ن�����ش��خ��ة احل���ال���ي���ة م���ن ك���وب���ا اأم����ريك����ا يف 
خم�س مباريات ومل يقدم م�شتوى جيدا 

ن�شف  يف  الكال�شيكو  م��ب��اراة  با�شتثناء 
النهائي �شد ال�شيلي�شاو.

وك����ان م��ي�����ش��ي امل���ح���رك الأ���ش��ا���ش��ي يف 
����ش���ف���وف ف���ري���ق���ه ع���ل���ى ال����رغ����م من 
الرقابة الل�شيقة التي فر�شت عليه 
الكرة  واأرت��ور، فمرر  من كا�شيمريو 

من ركلة حرة داخل املنطقة ليتطاول 
ف�����وق اجلميع  اأغ�����وي�����رو  ���ش��ريخ��ي��و  ل���ه���ا 

وي�شددها براأ�شه لرتتطم بالعار�شة، قبل ان 
ي�شدد بنف�شه كرة ا�شابت القائم ثم �شدد ركلة 

الرازيلي  احل��ار���س  لها  ت�شدى  مبا�شرة  ح��رة 
الي�شون بيكر.

واأ�شاد به مدربه ليونيل �شكالوين بقوله “ل جمال 
للنقا�س حول اأهميته يف �شفوف املنتخب. لقد فعل 
املنتخب الرازيلي كل �شيء لكي مينع و�شول الكرة 

اليه. كان الأمر موؤثرا روؤيته يلعب«.
بقوله  املديح  تيتي  الرازيلي  م��درب  له  وك��ال 

“مي�شي ا�شتثنائي، انه من كوكب اآخر«.
باأ�شرها تنتظر  ول زالت الأرجنتني 
تاألق مي�شي ب�شكل لفت يف �شفوفها 
التي  ب��امل��ك��ان��ة  يحظى  ان  اأج���ل  م��ن 
يتمتع بها ال�شطورة دييغو مارادونا 
والذي وعلى الرغم من م�شاك�شاته 

بانه  التبجح  ي�شتطيع  امللعب،  خ��ارج 
اللقب  ب��الده اىل  ق��اد مبفرده منتخب 

العاملي عام 1986 يف املك�شيك.

ريال  رغبة حار�س  اإ�شبانية، عن  تقارير �شحفية  ك�شفت 
الدوري  ببطولة  البقاء  يف  زي��دان،  لوكا  الثالث،  مدريد 

الإ�شباين يف املو�شم املقبل.
“لوكا  اإ�شبانيا:  يف  ال�شهري  ال�شريينتيغو  برنامج  ق��ال 
زي�����دان م��ع��رو���س ع��ل��ى ع����دة اأن���دي���ة اإ���ش��ب��ان��ي��ة يف فرتة 
يف  معه  التعاقد  اأج��ل  من  اجلارية  ال�شيفية  النتقالت 
الأي���ام املقبلة«. واأب��ل��غ م��درب ري��ال م��دري��د، زي��ن الدين 
“امللكي” يف  �شفوف  عن  رحيله  باإمكانية  جنله  زي��دان، 

ال�شيف اجلاري.
وينوي ريال مدريد العتماد على تيبو كورتوا يف حماية 
عودة  م���ع  امل��ق��ب��ل،  امل��و���ش��م  “امللكي” يف  ال���ن���ادي  ع��ري��ن 
اأندريه لونني من الإع��ارة من �شفوف ليغاني�س، ليكون 
احلار�س الثاين مع رحيل كيلور نافا�س ولوكا زيدان هذا 

ال�شيف.
ي�شار اإىل اأن لوكا زيدان �شارك يف مباراة واحدة يف بطولة 

مدريد.  ريال  مع  املا�شي  “الليغا” باملو�شم 

مي�شي يف�شل جمددا وي�ؤكد 
ا�شتمراره مع املنتخب 

جنل زيدان يرغب يف 
ال�شتمرار ب� »الليغا«

اق����رتب ف��ري��ق ن���اب���ويل الإي���ط���ايل م���ن احل�����ش��ول على 
الكولومبي  النجم  مدريد،  ري��ال  و�شط  لع��ب  خدمات 
ال�شيفية  الن��ت��ق��الت  ف��رتة  رودري��غ��ي��ز، خ��الل  جيم�س 

احلالية.
اأ�شارت �شحيفة اآ�س الإ�شبانية: “جيم�س روديغيز قريب 
ليورانت�س  دي  يريد  ن��اب��ويل،  اإىل  الن�شمام  م��ن  ج��داً 
اأحقية  بند  و���ش��ع  م��ع  املقبل  امل��و���ش��م  خ��الل  ا�شتعارته 

ال�شراء«.

واأ�شافت: “دي ليورنتي�س على ا�شتعداد للت�شحية من 
اأجل احل�شول على الكولومبي يف اأقرب وقت ممكن هذا 
 42 مقابل  دائ��م  انتقال  م��دري��د  ري��ال  اأن  اإل  ال�شيف، 

مليون يورو، بالإ�شافة اإىل اإ�شافات. 
وكان جيم�س عاد اإىل �شفوف ريال مدريد عقب انتهاء 
يقرر  اأن  قبل  الأمل��اين،  ميونيخ  بايرن  ل�شفوف  اإعارته 
الفرن�شي زين الدين زيدان رحيل الالعب لعدم احتياج 

الفريق ملجهوداته.

ناب�يل يقرتب من �شم خامي�س



حديقة تنع�س احلي�انات بالآي�س كرمي يف احلر
ارتفعت درجات احلرارة يف العديد من الدول الأوروبية ب�شكل كبري 
خالل الآونة الأخرية، لدرجة اأن احليوانات باتت تعاين من احلر 
التي  حاداً يف درجات احل��رارة،  ارتفاعاً  اإيطالياً  ال�شديد. و�شهدت 
اإحدى  امل�شوؤولني يف  دفع  درج��ة مئوية، مما   40 اإىل نحو  و�شلت 

حدائق احليوان اإىل حماولة التخفيف عن احليوانات باملثلجات.
املثلجات  م��ن  جمموعة  احل��ي��وان  حديقة  على  ال��ق��ائ��م��ون  وق���دم 
ب��ن��ك��ه��ات ال��ك��ي��وي وال���ت���ف���اح وال���ك���م���رثى وال���رت���ق���ال واجل������زر، يف 
بح�شب  ال�شديد،  باحلر  احليوانات  �شعور  من  للتخفيف  حماولة 
موقع اإن�شايد اإيد�شن. وتقول وزارة ال�شحة الإيطالية اإن درجات 
احلرارة قا�شية للغاية، مما دفع امل�شوؤولني اإىل رفع حالة التاأهب 
عندما  البالد  يف  للطوارىء  م�شتوى  اأعلى  وهو   ،3 امل�شتوى  اإىل 

يتعلق الأمر بارتفاع درجات احلرارة.
وقد تكون الآثار املرتبتة على درجات احلرارة املرتفعة خطرية على 
اجلميع، ولي�س فقط الأطفال وامل�شنني واملر�شى، بل وحتى على 
نيويورك  احليوانات، بح�شب ما يقول اخل��راء. ووفًقا ل�شحيفة 
بو�شت، فقد اأ�شدرت ال�شلطات الإيطالية تعليمات للنا�س بالبقاء 
يف الداخل خالل ال�شاعات الأكرث �شخونة من اليوم، والبتعاد عن 

مناطق ازدحام ال�شيارات لتجنب التعر�س للغازات ال�شامة.

حافلة ركاب تتح�ل لكتلة من اللهب
ا�شطر املدعوون اإىل حفل زفاف يف بريطانيا للنجاة بحياتهم من 
احلافلة التي كانت تقلهم اإىل احلفل، بعد اأن اندلعت فيها النريان.  
اإىل اخلروج من باب  35 �شخ�شاً  و�شارع املدعوون البالغ عددهم 
الطوارىء يف احلافلة، بعد اأن ارتفعت حرارة املحرك ب�شكل كبري، 

منذرة با�شتعال النريان، اأثناء حتركها اإىل اأعلى التلة.
ومل يكن اأمام العري�س كولني �شويني �شوى متابعة مرا�شم الزفاف، 
من  املدعووين،  حياة  اإنقاذ  من  والأ�شدقاء  الأه��ل  متكن  اأن  بعد 

احلافلة التي حتولت اإىل كتلة من اللهب.
يف  امل�شتعلة  النريان  لإخماد  اإطفاء  �شيارات   3 اإىل  الأم��ر  واحتاج 
اإىل  املدعووين  اأخ��رى لنقل  ا�شتدعاء حافلة  احلافلة، يف حني مت 
مكان احلفل. وقال �شديق العائلة اإيان داو�شو: "كان هناك دخان 
يف ك��ل م��ك��ان، وك���ان م��ن ال��وا���ش��ح اأن علينا اخل���روج م��ن احلافلة 
وكان  للغاية،  مرتفعة  امل��ح��رك  ح���رارة  كانت  واأ�شاف"  ب�شرعة". 
ال�شائق يحاول �شعود التلة، دون اأن يتمكن من ذلك. كان علينا اأن 
نفتح خمرج الطوارىء ونقفز منه، ومل يكن الأمر ي�شرياً، حيث 
كان على ارتفاع 6 اأقدام". وعلى الرغم من ا�شتخدام حافلة بديلة 
لنقل ال�شيوف، اإل اأنهم و�شلوا متاأخرين، وفاتهم جزء كبري من 

حفل الزفاف، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.

ي�شكب املاء على رئي�س �شركة 
�شكب �شاب زجاجة ماء فوق روبني يل الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
�شركة  تنظمه  �شنوي  موؤمتر  افتتاح  حفل  خ��الل  ال�شينية  بايدو 
يتحدث عن تطبيقات  وكان يل  الأربعاء.  اأم�س  العمالقة  البحث 
و�شكب  ال�شاب  منه  اق��رتب  عندما  خطاب  يف  ال�شطناعي  الذكاء 
الإجنليزية  باللغة  مت�شائال  يل  و�شاح  ابتعد.  ثم  راأ�شه  فوق  امل��اء 
"هناك  واأ�شاف بهدوء و�شط ت�شفيق احل�شور  م�شكلتك؟".  "ما 
العديد من ال�شعوبات على الطريق لتحقيق الذكاء ال�شطناعي، 

لكن ذلك لن يوؤثر على عزم بايدو". واأكمل خطابه بعد ذلك.
وهو   ،)2019 كرييت  )بايدو  موؤمتر  بداية  يف  الواقعة  وحدثت 
جتمع �شنوي تعر�س فيه ال�شركة اأحدث ما تو�شلت له يف جمال 

الذكاء ال�شطناعي.

   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

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف تقدم العذر املقنع لتاأخريك عن العمل؟
يف املرة املقبل التي تتاأخر فيها عن العمل، يجب اأن تفكر جيداً يف العذر الذي تقدمه، حيث تقول اإحدى الدرا�شات 

اإن اإظهار نيتك ال�شليمة هو اأف�شل طريقة للحد من ال�شرر الناجت عن التاأخري.
وتقول الدكتورة بولينا �شليوا من كلية الفل�شفة بجامعة كامريدج "يجب اأن يكون العذر الناجح قادراً على اإقناع 
اإىل فعل حقيقي على  اإرادت��ك منعك من ترجمتها  خ��ارج عن  �شيء  لكن هناك  �شليمة،  كانت  نيتك  ب��اأن  الآخرين 
اأر�س الواقع". واأعطت الدكتورة �شليوا العديد من الأع��ذار التي "تنجح يف كثري من الأحيان" لن�شيان موعد اأو 
التاأخري عن العمل، مبا يف ذلك: "لقد اأ�شبت ب�شداع ن�شفي / مل اأمن ملدة ثالث ليال / كنت م�شغوًل بالقلق على 
�شحة والدتي". واأ�شافت "ت�شري الأعذار الناجحة اإىل وجود دافع اأخالقي مالئم اأحبطته الظروف اخلارجية، اأما 
الأ�شياء التي لن تنجح اأبداً فهي الأعذار املن�شوبة اإىل �شعف الإرادة، مثل: مل اأ�شتطع املقاومة اأو كان من املغري 
للغاية األ اأفعل ذلك". ون�شحت �شليوا بعدم اللجوء اإىل الأعذار التي تبدو غري اأخالقية، ويف ال�شياق القانوين فاإن 

اأعذار الإكراه اأو ال�شتفزاز �شتحول الق�شية �شد �شاحبها، بح�شب �شحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
وقال الدكتور �شليوا "ميكن للفل�شفة اأن تعطينا فهماً اأف�شل للظواهر الأخالقية اليومية الدنيوية. هناك الكثري 
من الألغاز التي يجب التفكري فيها فيما يتعلق بالأعذار، واأهمها: ما الفرق بني �شرح ال�شلوك ال�شيئ ل�شخ�س ما 

وتقدمي العذر له؟".
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اأغرب مالعب كرة القدم يف العامل
تنت�شر اأعداد كبرية من مالعب كرة القدم يف اأ�شقاع الأر�س، ب�شبب الرواج 

الكبري الذي حتظى به ريا�شة كرة القدم يف جميع اأنحاء العامل.
جمموعة  على  ال�شوء  الريطانية  اأونالين  م��ريور  �شحيفة  �شلطت  وقد 

من اأغرب مالعب كرة القدم يف العامل، على النحو التايل: 
1 - ملعب اأديدا�س، طوكيو: يقع امللعب يف اجلزء العلوي من متجر طوكيو 
اأكرث تقاطعات  اأفق املدينة وعلى  تويوكو، ويطل على مناظر جميلة على 
العامل ازدحاماً باحلركة املرورية. ميكن لل�شائح حجز اأر�س امللعب باأ�شعار 

تبداأ من 50 دولراً اأمريكياً يف ال�شاعة. 
2 - ملعب مارينا باي، �شنغافورة: تطل مدرجات هذا امللعب التي ت�شتوعب 
حوايل 30 األف متفرج، على خليج مارينا، وتقع اأر�س امللعب على م�شاحة 

عائمة على املياه. 
على  ه��ذه  ال�شغرية  ال�شيد  قرية  تقع  ال��روي��ج:  هينينغ�شفور،  �شتاد   -  3
�شكانها  ع��دد  ويبلغ  ال��روي��ج،  �شاحل  قبالة  ال�شغرية  اجل��زر  م��ن  العديد 
اأقل من 500 �شخ�س. يعد ملعب كرة القدم مكاناً رائعاً و�شط كل املناظر 
الطبيعية. تتم اإدارة امللعب حالياً بوا�شطة نادي هينينغ�شفور لكرة القدم. 

4 - ملعب فيكتوريا، جبل طارق: موطن جلميع الفرق يف دوري جبل طارق 
رائعة لالألعاب  املتفرجون مبناظر  ي�شتمتع  امللعب ل  القدم. يف هذا  لكرة 
فح�شب، بل يتمتعون اأي�شاً مبنظر جبل طارق املذهل الذي ينت�شب �شاخماً 

يف اخللفية. 
الطبيعية  املناظر  ه��ذه و�شط  القدم  ك��رة  اأر���س  تقع  ف��او:  �شتاد ج��زر   -  5

اخلالبة جلزر فارو، التي يبلغ عدد �شكانها اأقل من 700 �شخ�س.
2000 قدم فوق  ارتفاع  اأومت��ار هيتزفيلد، �شوي�شرا: يقع على  6 - ملعب 
ب��ه مناظر  اأوروب�����ا، وحت��ي��ط  اأع��ل��ى ملعب يف  وه��و  ال��ب��ح��ر،  �شطح  م�شتوى 

طبيعية من جبال الألب ال�شا�شعة. 

احلي�انات الأليفة تخفف الت�تر يف العمل
اأن ت�شاعد يف تخفيف التوتر  اإن احليوانات الأليفة ميكن  يقول الباحثون 

وجتعل املوظفني اأكرث حتفيزاً اأثناء العمل. 
وقالت ماري خو�شيه اإندري�س التي تدر�س العالقة بني الب�شر واحليوانات 

هناك كلب يف املكتب، هذا اأمر مفيد للموظفني". يكون  اأن  اجليد  "من 
الكورتيزول  هرمون  م�شتوى  انخفا�س  على  الأم��ر  يقت�شر  "ل  واأ�شافت 
-امل�شوؤول عن ال�شعور بالتوتر والإجهاد- فقط عند وجود حيوان األيف يف 
املكان، بل يزيد اإنتاج هرمون الأوك�شيتو�شني، مما يجعلك ت�شعر مبزيد من 

الراحة وال�شعادة".
اأن  �شيئاً يف العمل، ميكن للكلب  "اإذا كنت تواجه يوماً  اإندري�س  واأو�شحت 
يجعل الأمور اأف�شل، يكفي اأن تخرج ب�شحبة الكلب للم�شي لبع�س الوقت، 

لتعود الأمور اإىل ن�شابها".

العامل يحتفي بعيد 
ميالد ووكمان الأربعني

من  ي����ول����ي����و  م�����ن  الأول  ����ش���ه���د 
جهاز  اأول  اإط�������الق   1979 ع�����ام 
"ووكمان" يف العامل على يد �شركة 
الطريقة  لتتغري  اليابانية،  �شوين 
التي ا�شتمع بها النا�س للمو�شيقى 

اإىل الأبد.
للمرة  الأ�شخا�س  واأ�شبح مبقدور 
ال�شتماع  التاريخ،  ذلك  يف  الأوىل 
اإىل املو�شيقى اأينما ذهبوا، دون اأن 
ثقيلة،  اأجهزة  اإىل حمل  ي�شطروا 

او اإزعاج من حولهم.
ورغ�������م ظ����ه����ور ب���ع�������س الأج����ه����زة 
انها  اإل  "ووكمان"،  قبل  امل�شابهة 
لرتفاع  نظرا  ب�شعبية  حتظى  مل 
�شعرها، مثل جهاز "�شترييوبيلت" 

الأملاين.
وقد اقرتحت العديد من الأ�شماء 
جل���ه���از ال��ت�����ش��غ��ي��ل امل��و���ش��ي��ق��ي، اإل 
"ووكمان"  على  وق��ع  الختيار  اأن 
قامو�س  يف  م���درج���ا  ب����ات  وال�����ذي 
اأوك�شفورد الإجنليزي عام 1986.

ال���رتب���ع على  ����ش���وين يف  وجن���ح���ت 
املو�شيقى  ت�شغيل  اأج���ه���زة  ع��ر���س 
بف�شل  الزمن،  من  طويلة  لفرتة 
اأجرتها،  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ر  عمليات 
عام   "II "ووكمان  ك���اإ����ش���داره���ا 

1981، و"دي�شكمان" عام 1984.
وبداأت الأزمات تع�شف ب�"ووكمان" 
�شركة  اأطلقت  عندما   ،2001 عام 
"اآيبود"،  ج��ه��از  الأم���ريك���ي���ة  اأب����ل 
التحميل  ع�����ش��ر  ب��ع��ده��ا  لينطلق 
النا�س  وابتعاد  ل��الأغ��اين،  الرقمي 
كانت  التي  الكا�شيت  �شرائط  ع��ن 

منت�شرة.

�شلمى حايك 
تتعر�س لهج�م حاد 
اأ�شول  م��ن  املك�شيكية  املمثلة  تعر�شت 
من  ح��اد  لهجوم  حايك   لبنانية  �شلمى 
اخلا�شة  �شفحتها  ع��ر  امل��ت��اب��ع��ني  ق��ب��ل 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  اأح��د  على 
لها عدوها مهينة  ن�شرت �شورة  اأن  بعد 

وغري لئقة.
كانت  بينما  ال�شورة  يف  حايك  وظ��ه��رت 
مرتدية  امل�شبح  كر�شي  على  م�شتلقيًة 
مايوه باللون الأحمر وو�شعت الكامريا 
ب�شكل  ظهرتان  اللتان  رجليها،  مقابل 

وا�شح وقريب جداً.
اأع���م���ال ح���اي���ك، فيلم  اأح�����دث  اأن  ي��ذك��ر 
 The Hummingbird Project
ومت  الطنان”،  ال��ط��ائ��ر  “م�شروع  اأو 
عر�شه للمرة الأوىل يف مهرجان تورنتو 

ال�شينمائي.

متا�شيح تلتهم طفلة      
التما�شيح  من  جمموعة  اإن  كمبوديا  يف  ال�شرطة  قالت 
حفرة  يف  �شقوطها  بعد  العمر  م��ن  تبلغ  طفلة  التهمت 
بالقرب من منزلها، بح�شب موقع فوك�س نيوز الأمريكي. 
اإن والدة الطفلة مل تنتبه اإىل ابنتها بينما كانت  ويقال 

م�شغولة برعاية مولودها احلديث.
وبح�شب ما ورد، جتولت الطفلة بعيدا عن املنزل، �شباح 
الث��ن��ني، ومل يتم روؤي��ت��ه��ا م��رة اأخ���رى، ف��ب��داأ وال��ده��ا يف 

البحث عنها.
وقد  اب��ن��ت��ه  وج���د جمجمة  الأب  اأن  ن��ي��وز  ف��وك�����س  وذك���ر 
اأر�س خر�شانية، حماطة ب�شياج،  ُجردت من اللحم، على 
حيث ت�شبح التما�شيح يف بركة. وعر�شت و�شائل الإعالم 
املحلية �شورا "مروعة" لالأم وهي تنهمر يف البكاء، بينما 
مت�شك ببقايا طفلتها. وذكرت ال�شرطة اأن الطفلة غادرت 
التي  التما�شيح،  بركة  من  بالقرب  للعب  وذهبت  املنزل، 
تقع خلف منزلها. واأو�شحت ال�شرطة اأن الأ�شرة اأقامت 
التما�شيح  بركة  ح��ول  اأق��دام   10 بارتفاع  �شياجا  موؤخرا 
مبا  �شغارا  زال��وا  ما  الأطفال  اأن  يبدو  لكن  اخلر�شانية، 

يكفي لتجاوز فجوات ال�شياج.

حتت مطرقة املزاد.. �شرتة �شيدة الطريان لالأمرية ديانا
�شرتة فريجن اأتالنتيك الف�شفا�شة التي كانت ترتديها 
اأثناء  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  اه��ت��م��ام  لتثبيط  دي��ان��ا  الأم����رية 

ممار�شة متارين ريا�شية، معرو�شة للبيع.
اأن  ب��و���ش��ط��ن،  يف  وم��ق��ره��ا  اآر"،  "اآر  امل�����زادات  دار  اأع��ل��ن��ت 
القطن  امل�شنوعة من  الداكن  الأزرق  اللون  ذات  ال�شرتة 
وال��ب��ول��ي�����ش��رت وال���ت���ي ك��ان��ت ه��دي��ة م���ن م��وؤ���ش�����س �شركة 
اأكرث  اأن جتلب  املتوقع  بران�شون، من  ريت�شارد  الطريان 
من 5000 دولر خالل املزاد الذي يجرى على الإنرتنت. 
حتمل ال�شرتة �شعار "�شيدة الطريان" مع عبارة "فالي 

اأتالنتيك" باللون الأبي�س.
ع��ر���ش��ت ال�����ش��رتة ل��ل��ب��ي��ع ج��ي��ن��ي ري��ف��ي��ت، م���درب���ة ديانا 

ال�شخ�شية لفرتة طويلة.
من  اأ�شهر  قبل  �شرتات  ع��دة  ريفيت  اأعطت  ديانا  وكانت 

موتها يف اأغ�شط�س-اآب 1997.
يف ر�شالة مرفقة بال�شرتة، كتبت ريفيت اأن ديانا اعتقدت 
اأن هناك ق�شايا اأكرث اإحلاحا يف العامل تقلقها، لذا فاإن 
ارتداء ال�شيء نف�شه يف كل جل�شة �شيكون "طريقة جيدة 

لإيقاف الهيجان الإعالمي".

وفاة ر�شيع املراأة املقت�لة طعنا بلندن
قالت ال�شرطة الريطانية اإن ر�شيعا ُولد يف موقع جرمية 

طعن يف لندن راحت �شحيتها اأمه قد فارق احلياة.
فوفريل  م��اري  كيلي  اب��ن  الر�شيع  اأن  بيان  يف  واأ�شافت 
والذي اأطلق عليه ا�شم رايلي تويف يف ال�شاعات الأوىل من 
لأربعة  بعدما ظل يف حالة حرجة  الأربعاء  اليوم  �شباح 
من  الثامن  �شهرها  يف  كانت  التي  فوفريل  وُقتلت  اأي��ام. 
وقام  ال�شبت.  يوم  �شباح  الأوىل من  ال�شاعات  يف  احلمل 

امل�شعفون بتوليدها يف موقع اجلرمية.
ل��ال���ش��ت��ب��اه يف �شلتهما  اع��ت��ق��ال  ����ش���راح رج��ل��ني  واأط���ل���ق 
ب��اجل��رمي��ة. ون�����ش��رت ال�����ش��رط��ة ل��ق��ط��ات ل��ك��ام��ريا اأمنية 

يظهر فيها رجل اآخر تريد ال�شرطة تعقبه. فتاة �ضابة حتمل جمموعة من البالونات اللتقاط �ضورة تذكارية اأمام برج اإيفل يف باري�ض. )ا ف ب(

م�ش�ؤول فرن�شي: ل اأهال 
ول �شهال بحافالت ال�شياح 
العا�شمة  بلدية  رئي�س  نائب  ق��ال 
حظر  تعتزم  باري�س  اإن  الفرن�شية 
اإىل  ال�شياحية  احل��اف��الت  و���ش��ول 
الزائرين  لتحفيز  املدينة،  و�شط 
ع��ل��ى امل�����ش��ي اأو رك����وب ال���دراج���ات 
الهوائية اأو ا�شتخدام و�شائل النقل 
لل�شكاوى  الت�شدي  بهدف  ال��ع��ام، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ت��اع��ب ال��ن��اج��م��ة عن 

ال�شياحة اجلماعية.
وقال اإميانويل جريجوار ل�شحيفة 
)لو باريزيان( اإن الو�شع يف باري�س 
لي�س �شيئا كما هو احلال يف مدينة 
اللتني  ب��ر���ش��ل��ون��ة  اأو  ال��ب��ن��دق��ي��ة 
جتتذبان اأعدادا هائلة من ال�شياح، 
ولكن الباري�شيني ي�شعرون بالقلق 

من تدفق احلافالت ال�شياحية.
الفو�شى  ن��ري��د  نعد  "مل  واأ���ش��اف 
ال�شياحية  ل��ل��ح��اف��الت  ال��ك��ام��ل��ة 
�شهال  ول  اأه���ال  ل   ... ب��اري�����س  يف 
ب��احل��اف��الت يف ق��ل��ب امل��دي��ن��ة بعد 

الآن".
وت����ع����ج ب���اري�������س ب���ال���ع�������ش���رات من 
التي  ال��ط��اب��ق��ني  ذات  احل���اف���الت 
تنقل ال�شياح بني املعامل الرئي�شية، 
ال�شياحة  ح��اف��الت  اإىل  بالإ�شافة 
م�شافرين  جت��ل��ب  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
التكلفة من  رح��الت منخف�شة  يف 

جميع اأنحاء اأوروبا.
تنتظر  املدينة  اإن  جريجوار  وق��ال 
ق��ان��ون��ا ج��دي��دا ل��ل��ح��د م��ن حركة 
�شاحات  و�شتخ�ش�س  احل���اف���الت 
انتظار خارج املدينة حتى ل تدخل 

احلافالت اإىل و�شط املدينة.

تدابري خلف�س ا�شتهالك ال�شيارة من ال�ق�د 
مت��ث��ل زي����ادة ا���ش��ت��ه��الك ال��وق��ود ه��اج�����ش��اً ي����وؤرق بال 
من  ال�شتهالك  خف�س  وميكن  ال�����ش��ي��ارات.  ق��ائ��دي 
من  التخل�س  مثل  الب�شيطة  التدابري  بع�س  خالل 
احلمولة الزائدة واللتزام بال�شغط ال�شحيح لهواء 

الإطارات والقيادة املعتدلة.
اإن  ت�شيلتفاجنر  راي��ر  الأمل��اين  ال�شيارات  قال خبري 
ا�شتهالك  خف�س  يف  ي�شاعد  التدابري  بع�س  اتخاذ 
 30 اإىل   20 ت��رتاوح من  الوقود بن�شبة  ال�شيارة من 

.%
ال�شيارات  خبري  يقدمها  التي  الأوىل،  والن�شيحة 
هواء  ل�شغط  النتباه  ه��ي  ال�شدد،  ه��ذا  يف  الأمل���اين 
ال�شغط  ان��خ��ف��ا���س  اإن  ح��ي��ث  ال�شحيح؛  الإط�����ارات 
ي�����ش��ب��ب زي�����ادة م��ق��اوم��ة ال�������دوران وب���ال���ت���ايل زي����ادة 

ال�شتهالك.
اأو  لذا ينبغي زيادة �شغط هواء الإطار مبقدار 0.1 
0.2 بار عن القيم املن�شو�س عليها يف دليل الت�شغيل 
ال��داخ��ل��ي لغطاء  ذك��ره��ا على اجل��ان��ب  يتم  ال��ت��ي  اأو 

خزان الوقود اأو على عمود باب قائد ال�شيارة.
الأمل��اين هريبرت  ال�شيارات  اأ�شار خبري  ومن جانبه، 
اإجنلمور اإىل اأن احلمولة الزائدة مبقدار 100 كجم 
لرت100-   1 بحوايل  ال�شتهالك  زي��ادة  يف  تت�شبب 

كلم.
ل����ذا ي��ن��ب��غ��ي اإخ������راج ك���ل م���ا ه���و زائ�����د م���ن املعدات 
والأغرا�س ب�شندوق الأمتعة، كما ينبغي فك حامل 

ال�شقف يف حال عدم احلاجة اإليه.
املعتدلة  القيادة  طريقة  اأن  اإىل  ت�شيلتفاجنر  واأ�شار 
دون اللجوء للت�شارع اأو الكبح املفاجئني ت�شاهم ب�شكل 
فعال يف خف�س ا�شتهالك الوقود، كما اأن النقل املبكر 
لل�شرعة التالية بدًل من ال�شري على عدد لفات اأعلى 

للمحرك يقلل من ال�شتهالك اأي�شاً.
اإجن��ل��م��ور على �شرورة  اأك���د  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
متعددة  زي���وت  ا�شتخدام  اأو  بانتظام  ال��زي��ت  تغيري 
داخل  الحتكاك  تقليل  يف  ت�شاهم  والتي  النطاقات، 

املحرك وبالتايل خف�س ا�شتهالك الوقود. 

كيم كاردا�شيان تر�شخ 
ل�شغ�ط اليابانيني

بعد ال�شغوط التي تعر�شت لها على مواقع التوا�شل الجتماعي ب�شبب ال�شم الذي اأطلقته 
على عالمتها التجارية اجلديدة اخلا�شة باملالب�س الداخلية، اأعلنت جنمة تلفزيون الواقع 

كيم كاردا�شيان ا�شتجابتها بتغيري ال�شم.
وكانت كيم كاردا�شيان قد اأعلنت عن خط جديد �شتطلقه للمالب�س الداخلية با�شم "كيمونو 

�شولو�شن وير" علما اأن "كيمونو" هو ال�شم الذي يطلق على الرداء الياباين التقليدي.
التوا�شل  م��واق��ع  على  لها  الن��ت��ق��ادات  انهالت  حتى  ال���ش��م  ع��ن  كاردا�شيان  اأعلنت  اأن  وم��ا 
الياباين  ال��ث��وب  ل�شتغالل  "حماولة  اأن��ه��ا  ت  ع��دَّ وال��ت��ي  ال��ي��اب��ان،  يف  وخا�شة  الجتماعي، 
"اأ�شو�شييتد  وكالة  ذكرت  ما  ح�شب  م�شت،  لقرون  يعود  لرتاثه" الذي  واإهانة  التقليدي، 
بر�س". وقالت كاردا�شيان على ح�شابها يف تويرت اإن "عالماتها التجارية ومنتجاتها تتميز 
بح�شريتها وتنوعها من البداية"، م�شيفة "بعد تفكري وتدبر، �شاأطلق ا�شما جديد لعالمتي 

التجارية اجلديدة، وهو )�شولو�شن وير(. �شوف اأتفاعل معكم جمددا قريبا".


