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ُيعمل به �عتبارً� من 28 �أغ�سط�س 2019 
حممد بن را�صد ي�صدر قانون مركز 

دبي املايل العاملي ب�صاأن الإع�صار
•• دبي- وام:

 �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س 
لإم��ارة دبي  "رعاه �هلل" ب�شفته حاكماً  �ل��وزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س 
2019 ب�شاأن �لإع�شار يف  1 لعام  �لعاملي رقم  �ملايل  قانون مركز دبي 
�لعاملي،  �ملايل  دبي  �لتز�م مركز  ليوؤكد  �لقانون �جلديد  وياأتي  �ملركز. 
�ملركز �ملايل �لر�ئد يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا، 
بني  �ملو�زنة  �إىل  يهدف  �إذ  �لعاملية،  و�ملمار�شات  �ملعايري  �أعلى  بتطبيق 
�ملايل  بالتعثرّ  �ملرتبطة  �حل��الت  �ملعنية يف  �لأط��ر�ف  كافة  �حتياجات 
و�لإف���ا����س يف �مل��رك��ز، م��ا يتيح ن��ظ��ام��اً �أك���ث ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة لإع���ادة 
�لهيكلة.  ويف هذ� �ل�شدد، قال �شعادة عي�شى كاظم، حمافظ مركز دبي 
�ملايل �لعاملي: "يعد �شمان قدرة �ل�شركات و�مل�شتثمرين على �لعمل يف 
�ل�شرق و�لغرب،  �قت�شاد�ت  لدورنا يف ربط  �أ�شا�شياً  �أم��ر�ً  �ملنطقة بثقة 
�لتحتية  بنيتنا  ع��ل��ى حت�شني  �ل��ع��م��ل  �ل��ت��ز�م��ن��ا مب��و����ش��ل��ة  م��ع  وذل���ك 
�لت�شريعية، لنمنح �ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لر�ئدة خمتلف عو�مل �لطمئنان 
ونعزز قدرتهم على �غتنام �لفر�س يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا 

وجنوب �آ�شيا عرب �إمارة دبي".
و�شيدخل قانون �لإع�شار �ملايل �جلديد ولو�ئحه �لتنظيمية حيز �لتنفيذ 
يف تاريخ 28 �أغ�شط�س 2019 ليقدم نظاماً جديد�ً لإفا�س �ملدينني 
�ملتملكني مبا يتما�شى مع �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �لتي �شت�شمن ملركز 
دبي �ملايل �لعاملي موقع �ل�شد�رة يف �إد�رة عمليات �إعادة هيكلة �لديون 
�ملعقدة ..كما �شيوفر �لقانون �إجر�ء�ت جديدة للتعاطي مع حالت �شوء 
�لإد�رة �أو �شوء �ل�شلوك، �إىل جانب تعزيز �لقو�عد �لناظمة لإجر�ء�ت 
�أو  "�لأون�شيرت�ل" �لنموذجي  قانون  كذلك  �شيعتمد  حيث  �لت�شفية، 
�إدخ��ال بع�س �لتعديات عليها  �لعابرة للحدود مع  �إج��ر�ء�ت �لإع�شار 

لتطبيقها يف �ملركز.                                                 )�لتفا�شيل �س2(

•• برلني-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���ح���ث 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة مع 
�شتاينماير  فخامة فر�نك فالرت 
رئي�س جمهورية �أملانيا �لحتادية 
�ل�شد�قة  تعزيز  �شبل  �ل�شديقة 
وجممل  �لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 

�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن ز�ي��������د �آل 
�شتيفن  معايل  م�شتقبليه  نهيان 
�شتينلني وزير دولة ومدير مكتب 
وزير  �ن��ن  نيلز  وم��ع��ايل  �لرئي�س 
و�شعادة  �خلارجية  وز�رة  يف  دولة 
�شفري  ف��ي�����ش��ر  ب���ي���رت  �ي���رن�������ش���ت 
لدى  �لحتادية  �أملانيا  جمهورية 
�مل�شوؤولني،  م��ن  وع����دد�  �ل���دول���ة 
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  ���ش��اف��ح  ف��ي��م��ا 
�لأمل���اين �ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل�شاحب 

رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��رئ��ا���ش��ة 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
��شتعر��س   - �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�لبلدين  ب��ني  �لقائمة  �لعاقات 
و�أه�����م �مل�����ش��اري��ع �مل�����ش��رتك��ة �لتي 
ت���خ���دم �مل�����ش��ال��ح �مل���ت���ب���ادل���ة، كما 
�لق�شايا  جم��م��ل  ����ش��ت��ع��ر����س  مت 
�ل�شاحتني  ع���ل���ى  و�ل����ت����ط����ور�ت 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
جاء ذلك خال ��شتقبال فخامة 
�ل���رئ���ي�������س �لأمل����������اين ..����ش���اح���ب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
بيليفو  ق�شر  يف  �أم�����س  نهيان  �آل 
وذلك  برلني  �لأملانية  بالعا�شمة 
�لتي  �لر�شمية  �ل��زي��ارة  �إط���ار  يف 
جمهورية  �إىل  ���ش��م��وه  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
�ل��ت��ي ت�شتغرق  �أمل��ان��ي��ا �لحت��ادي��ة 
�ل�شمو  �شاحب  و�شافح  ي��وم��ني. 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�لأملاين  �لرئي�س  ورح���ب  نهيان. 
ب�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
تعمل  �ن  متمنيا  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
تعزيز  على  �ملهمة  �ل��زي��ارة  ه��ذه 
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعاقات 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ل�شديقني 

ودفعها �إىل �آفاق �أرحب و �أو�شع.
وج�����رى خ����ال �ل���ل���ق���اء - �ل���ذي 
من�شور  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ح�����ش��ره 

جانبه  من  و�لدولية.  �لإقليمية 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أع������رب 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان عن 
�لحتادية  �أملانيا  ب��زي��ارة  �شعادته 
حتيات  �إليه  ناقا  رئي�شها  ولقاء 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
لل�شعب  ومتنياته  �هلل"  "حفظه 
�لتقدم  دو�م  �ل�����ش��دي��ق  �لأمل�����اين 
و�ل�شتقر�ر.   )�لتفا�شيل �س2(
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حممد بن ز�يد خال لقائه �لرئي�س �لأملاين )و�م(

غار�ت �لتحالف تدك ما تبقى من مو�قع �حلوثيني

�للومي ومرزوق جبهة و�حدة

ت�شليم �شحنة �لأدوية �لإمار�تية �إىل�لأ�شقاء �ليمنيني )و�م(

حممد بن ز�يد يدون كلمة له �شمن �شجل كبار �ل�شيوف يف ق�شر بيليفو )و�م( 

�لدفاعات �ل�سعودية ت�سقط طائرتني م�سريتني للحوثيني

غارات ت�صتهدف تعزيزات امللي�صات يف �صمايل حجة

�ل�سود�ن ي�سكل جلنة حتقيق بف�س �لعت�سام

خطوات مرتقبة للتقارب بني النتقايل ال�صوداين و»التغيري«

تفا�سيل �تفاق �لتحالف بني �حلزبني:
امل�صروع ونداء تون�س: مر�ّصح م�صرتك للرئا�صة...

•• الفجر - تون�س

����ع����ت ح���رك���ت���ا �مل�������ش���روع ون�����د�ء  وقرّ
�تفاق  ��ام��ات(  �حل��مرّ )ج��ن��اح  تون�س 
على  ن�سرّ  �لثاثاء  �أم�����س  حتالف 
ت��وح��ي��دي يف بد�ية  ع��ق��د م��وؤمت��ر 
�لنتخابات  ب��ع��د  �أي   ،2020
وتاأ�شي�س  و�لرئا�شية،  �لت�شريعية 
فكريا  �لقريبة  �لقوى  على  حزب 
��ن �لتفاق  م��ن �حل��زب��ني. وت�����ش��مرّ
�لذي يوؤ�ش�س لانطاق يف م�شار 
م  �لتقدرّ �حل��زب��ني،  ب��ني  ت��وح��ي��دي 
وحيد  ����ح  مب����ر�����شرّ ل���ان���ت���خ���اب���ات 
وقائمات  �لرئا�شية  لانتخابات 
�لت�شريعية  لانتخابات  ��دة  م��وحرّ
دة.  موحرّ ن��ي��اب��ي��ة  كتلة  وت��اأ���ش��ي�����س 
ع��ل��ى ت�شكيل  ن�����سرّ �لت���ف���اق  ك��م��ا 
تت�شمن  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ي��ا  ه��ي��ئ��ة 
�ل��ل��وم��ي وحم�شن  �شلمى  م��ن  ك��لرّ 
مرزوق ومن يتمرّ �ختياره لتمثيل 

�ملوؤهلة  ل���ل���ق���وى  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
يف  وج��اء  �مل�شار.  لهذ�  لان�شمام 
بنود �لتفاق تركيز جمل�س �أمناء 
�شلمى  ت��ت��وىل  ع�����ش��و�   14 ي�����ش��مرّ 
وتركيز  �أع��م��ال��ه،  تن�شيق  �للومي 
تن�شيقيات جهوية لائتاف تكون 

هياكل �لأح��ز�ب ممثلة فيها. كما 
من  فريق  تركيز  �لتفاق  ن  ت�شمرّ
�ل��ك��ف��اء�ت ب��ني �حل��زب��ني وكفاء�ت 
�لأمناء  جمل�س  يختارها  �أخ���رى 

تكون مبثابة حكومة تد�ول.
)�لتفا�شيل �س12(

•• عدن-وام:

�شحنة  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ق���دم���ت 
بالأمر��س  �خلا�شة  �لأدوي����ة  م��ن 
�ملاريا  �نت�شار  ومكافحة  �ملزمنة 
وذلك  �ليمنية  �ل�شحة  وز�رة  �إىل 
يف �إطار حملة �ل�شتجابة �لعاجلة 
لإغاثة  �ل����دول����ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
وحلج  ع��دن  يف  �ل�شيول  مت�شرري 

وعدد من �ملحافظات �ليمنية.
ويف هذ� �ل�شدد .. و�شلت �إىل ميناء 
عدن �أم�س �شحنة �لأدوية �لتي تاأتي 
يف �إطار حر�س دولة �لإمار�ت على 
لل�شعب  و�ل��ع��ون  �مل�شاعدة  تقدمي 
�ليمني �ل�شقيق وكان يف ��شتقبالها 
�لدكتور علي �لوليدي وكيل وز�رة 
�ل�شحة �ليمنية و�لدكتورة �إ�شر�ق 
�ل�شحة  وز�رة  وك��ي��ل��ة  �ل�����ش��ب��اع��ي 
مي�شري  �شعاد  �لدكتورة  بح�شور 

مدير عام �ملركز �لوطني لاإمد�د 
�ل����ي����م����ن وحم���م���د  �ل�������دو�ئ�������ي يف 
�ل�������ش���ح���ي مم���ث���ل ه���ي���ئ���ة �ل���ه���ال 
و�أعرب   . بعدن  �لإمار�تي  �لحمر 
�ل���ول���ي���دي وكيل  ع���ل���ي  �ل���دك���ت���ور 
�شكره  عن  �ليمنية  �ل�شحة  وز�رة 
وت��ق��دي��ره ل���دول���ة �لإم�������ار�ت على 
يف  �لعاجلة  و�مل�شاعدة  �لدعم  هذ� 

تعي�شها  ��شتثنائية  وظ��روف  وق��ت 
خمتلف  يف  �ل���ي���م���ن���ي���ة  �ل�������ش���ح���ة 
�ملحافظات جر�ء �أحد�ث �ملنخف�س 
�جلوي و�لفي�شانات .. م�شري� �إىل 
مكاتب  �شي�شمل  �ل��دع��م  ه���ذ�  �أن 
�ل�شحة عرب خطة جاهزة �شنعمل 

عليها باأ�شرع وقت ممكن.
)�لتفا�شيل �س5(

يتو�فق  ومب��ا  �لعد�ئية  �لأع��م��ال 
�لإن�شاين  �ل����دويل  �ل��ق��ان��ون  م��ع 

وقو�عده �لعرفية.
هذ� وكثفت مقاتات حتالف دعم 
�ل�شرعية يف �ليمن ليلة �لثاثاء، 
تعزيز�ت  ع��ل��ى  �جل��وي��ة  غ��ار�ت��ه��ا 
�حلوثي  م��ل��ي�����ش��ي��ات  وجت���م���ع���ات 
م��دي��ري��ت��ي عب�س  �لن��ق��اب��ي��ة يف 
وح��ر���س ���ش��م��ال حم��اف��ظ��ة حجة 

�شمايل غرب �ليمن.
�ل�شعودية،  �لأنباء  وكالة  وح�شب 
�أ�شفرت �لغار�ت عن تدمري عربات 
�إحد�ها  ت��ق��ل  للملي�شيات  ت��اب��ع��ة 
�مللي�شيات  ع��ن��ا���ش��ر  م����ن  ع������دد� 
"�خلادمة"  ق�����ري�����ة  ج����ن����وب����ي 

مبديرية عب�س باملحافظة.
تز�مناً  �ل�����غ�����ار�ت  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
�مللي�شيا  ب��ه��ا  ت��ق��وم  م��ع حت��رك��ات 

•• عوا�صم-وكاالت:

متكنت قو�ت �لدفاع �جلوي �مللكي 
�ل�شعودي من �عرت��س و�إ�شقاط 
ة  " م�شريرّ ط��ي��ار  ب���دون  طائرتني 
�حلوثية  �مللي�شيا  �أطلقتهما   "
�لإره��اب��ي��ة �مل��دع��وم��ة م��ن �إي���ر�ن 

باجتاه مدينة خمي�س م�شيط .
�ل���رك���ن تركي  �ل��ع��ق��ي��د  و�أو�����ش����ح 
�مل���ال���ك���ي �مل���ت���ح���دث ب���ا����ش���م ق����و�ت 
�ليمن  يف  �ل�شرعية  دع��م  حتالف 
�لأنباء  وكالة  �أوردت���ه  ت�شريح  يف 
�لأد�ة  " �أن  " و������س  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�حلوثية  �لإره��اب��ي��ة  �لإج��ر�م��ي��ة 
�ملدنية  �ملن�شاآت  ��شتهد�ف  حتاول 
و�لأع����ي����ان �مل��دن��ي��ة يف حم���اولت 
�أي  حتقيق  دون  ومتكررة  بائ�شة 
من �أهد�فهم و�أعمالهم �لعد�ئية 
�ل��ام�����ش��وؤول��ة، ح��ي��ث ي��ت��م ك�شف 

و�إ�شقاط هذه �لطائر�ت .
�مل�شروع  �حل�����ق  �مل���ال���ك���ي  و�أك��������د 
�لردع  �إج�����ر�ء�ت  وتنفيذ  ب��ات��خ��اذ 
�مل���ن���ا����ش���ب���ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع ه���ذه 

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أن م�شاعد وزير �خلارجية �لأمريكي  �أكدت م�شادر  
ل��ل�����ش��وؤون �لإف��ري��ق��ي��ة، ت��ي��ب��ور ن���اغ���ي، ���ش��ي��ت��وج��ه �إىل 
�لع�شكري  �لنتقايل  �ملجل�س  يلتقي  حيث  �ل�����ش��ود�ن، 
وقوى �حلرية و�لتغيري. و�شيطالب �مل�شوؤول �لأمريكي 
بوقف �لعتد�ء�ت على �ملدنيني، وحث �لأطر�ف على 

�لعمل خللق جورّ ي�شمح بالعودة للحو�ر.
�لنتقايل  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل��ج��ل�����س  م�������ش���ادر  و�أع���ل���ن���ت 
ل�"�لعربية" �ليوم �لثاثاء، �أن هناك �جتاها لاإفر�ج 
عن جميع �ملعتقلني �ل�شيا�شيني �ملنتمني لكيانات من 
�ملعتقلني  �لإف��ر�ج عن  وك��ان  و�لتغيري.  قوى �حلرية 

�أحد �شروط قوى �حلرية و�لتغيري لإعادة �لتفاو�س.
و�لتغيري"  "�حلرية  قوى  �أن حتالف  و�أك��دت م�شادر 
يف �ل�����ش��ود�ن ق��د و���ش��ل، �ل��ث��اث��اء، �إىل ت��و�ف��ق على 
مر�شحيه ملجل�س �ل�شيادة، �لذي كان مقرر�ً �ليوم، يف 

�أعقاب ت�شارب ت�شريحات قياد�ته ب�شاأن �خلطوة.
قياد�ت يف حتالف قوى  �أن  �أف��ادت  قد  وكانت م�شادر 
�حلرية و�لتغيري �ل�شود�ين حذرت من �لت�شعيد مع 
�ملجل�س �لنتقايل، كونه ل يز�ل �ل�شلطة �لنافذة رغم 

م�شوؤوليته عن ف�س �لعت�شام.
هذ� و�أكد �ملجل�س �لع�شكري �لنتقايل يف �ل�شود�ن �أنه 
مت ت�شكيل جلنة حتقيق م�شرتكة، با�شرت مهامها فور 

تكوينها.

�حلوثية يف حماولة منها لتعزيز 
خ�شائر  تكبدهم  بعد  عنا�شرها 
ك���ب���رية �ل�����ش��ب��ت �مل���ا����ش���ي، خال 
�لوطني  �جل���ي�������س  ق������و�ت  ت���ق���دم 
وقرى  �لن�شيم  م��ز�رع  يف  �ليمني 

جماورة لها.
�ل����ق����و�ت  و������ش����ل����ت  ذل��������ك،  �إىل 
جبهات  يف  ت��ق��دم��ه��ا  �مل�����ش��رتك��ة 
�ل�شالع  حم���اف���ظ���ة  يف  �ل���ق���ت���ال 
بعد معارك �شقط فيها عدد من 
�شفوف  يف  و�جل����رح����ى  �ل��ق��ت��ل��ى 
ميلي�شات �حلوثي. ح�شب ما �أفاد 

مر��شلنا.
وقالت م�شادر ع�شكرية ميد�نية، 
�شيطرت  �مل�����ش��رتك��ة  �ل���ق���و�ت  �إن 
�لغربية"  "�شخب  منطقة  ع��ل��ى 
�لتوغل  ب��ال��ك��ام��ل، ومت��ك��ن��ت م��ن 
�ل�شرقية  �لأط����������ر�ف  وت�����اأم�����ني 
�لُزَبريَيات،  ملنطقة  و�جل��ن��وب��ي��ة 
�لَقفلَة  منطقة  على  و�ل�شيطرة 
���ش��م��ال غرب  غ��ل��ق  ب���اب  ومنطقة 
�شمايل  قعطبة  مبديرية  �شخب 

�ل�شالع.
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طالب وطالبات من الدفعة الثانية ع�رشة

حمليات

كيف ميكن اأن تبدو احلرب 

الأمريكية �ضد اإيران؟ 

عربي ودويل

حممد بن حمد ال�رشقي يكرم 

اأ�ضحاب الإجنازات الريا�ضية

الفجر الريا�ضي

الحتالل ي�صيب عن�صرين بالأمن الفل�صطيني يف ا�صتباك
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�أ�شيب عن�شر�ن من �أفر�د �لأمن �لفل�شطيني بجروح، �م�س، �إثر تبادل نادر لإطاق 
�لنار مع �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية، �لتي �قتحمت مدينة نابل�س �شمايل �ل�شفة �لغربية.

�أف����ر�د �لأمن  "�إثنني م��ن  �إن  �إب��ر�ه��ي��م رم�����ش��ان،  �ل��ل��و�ء  ن��اب��ل�����س،  وق���ال حم��اف��ظ 
�لفل�شطيني �أ�شيبا بجروح طفيفة يف �حلادث �لذي وقع يف �شاعات �ل�شباح �لأوىل 

بجو�ر مقر قو�ت �لأمن"، وفق ما �أوردت "فر�ن�س بر�س".
�عتقال  بعملية  تقوم  كانت  قو�ته  �إن  بيان  يف  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  قال  جهته،  من 
لنا�شطني فل�شطينيني عندما فتحت �لنري�ن على هدف تبني �أنه "�لهدف �خلطاأ". 
و�أ�شاف �أن "تبادل لإطاق �لنار وقع بني قو�تنا و�أولئك �لذين ��شتبهت بهم �لقو�ت 

ليتبني يف وقت لحق تبني �أن هوؤلء كانو� �أع�شاء يف قو�ت �لأمن �لفل�شطينية".
و�شرح رم�شان لل�شحفيني �أن "�إ�شر�ئيل �دعت �أن قو�تها تعر�شت لإطاق نار، ردت 

عليه باإطاق نار على مبنى �ملقر، ملاذ� كانو� يف �ملكان �أ�شا".
وتابع من �أمام مقر �لأمن �لذي حتطمت عدد من نو�فذه "�أين يقع �ملقر؟ �إنه يف 
نابل�س؟ ماذ� يفعلون  �لإ�شر�ئيلي يف  "ماذ� يفعل �جلي�س  نابل�س"، مت�شائا  و�شط 

بالقرب من �ملقر �لرئي�شي؟ مل يكن هناك تن�شيق بهذ� �ل�شاأن. هذ� غري مقبول".

مو�صكو: ت�صليم تركيا منظومة اأ�س 400 يف يوليو
•• مو�صكو-وكاالت:

�أم�س  لل�شحافيني،  �لكرملني  م�شاعدي  �أح���د  �أو���ش��اك��وف،  ي���وري  ق��ال 
للدفاع  �إ�س400-  منظومة  تركيا  ت�شليم  تعتزم  رو�شيا  �إن  �لثاثاء، 

�ل�شاروخي يف يوليو متوز.
ورفعت �لوليات �ملتحدة موؤخر� �شقف �ملو�جهات مع تركيا ب�شاأن �شر�ء 
S-400، حيث و�شعت  �ل�شنع طر�ز  رو�شية  �لأخ��رية �شفقة �شو�ريخ 
ت�شنيع  برنامج  من  بالناتو،  �لع�شو  تركيا،  ل�شتبعاد  خطة  و��شنطن 
�ملقاتلة �لأمريكية �ل�شبح �ملتطورة طر�ز F-35، �لتي ت�شمل وقفا فوريا 
بح�شب  �ملتقدمة،  �لطائرة  على  �لأت��ر�ك  للطيارين  تدريب جديد  لأي 

وكالة �أنباء "رويرتز".
وكان وزير �لدفاع �لأمريكي بالوكالة باتريك �شاناهان قد بعث بر�شالة 
�أو�شح  �ملا�شية،  �جلمعة  "رويرتز"،  عليها  �طلعت  �لرتكي،  نظريه  �إىل 
 F-35 �ملقاتلة  برنامج  يف  �مل�شاركة  عن  تركيا  �إب��ع��اد  �شيتم  كيف  فيها 
�لدفاع  منظومة  ب�شفقة  �لتم�شك  ب�شاأن  موقفها  �أن��ق��رة  تغري  مل  م��ا 

.S-400 ل�شاروخي�

الإمارات ت�صلم ال�صحة اليمنية �صحنة اأدوية ملكافحة املالريا من  عن�صرًا   11 يقتل  داع�س 
قوات الأ�صد يف البادية ال�صورية

•• دم�صق-وكاالت:

�ل�������ش���وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  �أك������د 
�أن �لهجوم �جلديد �لذي  �لإن�شان 
و��شتهدف  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ن��ف��ذه 
و�مليلي�شيات  �لنظام  ق��و�ت  م��و�ق��ع 
�ل�شورية،  �ل��ب��ادي��ة  يف  لها  �مل��و�ل��ي��ة 
11 قتيا من قو�ت �لنظام  خلرّف 
قتل  فيما  لها،  �ملو�لني  و�مل�شلحني 

من �لتنظيم. عنا�شر   7
ويف �لتفا�شيل، د�رت ��شتباكات بني 
�لطرفني يف بادية �لقورية، تر�فقت 
متبادلة،  و��شتهد�فات  ق�شف  م��ع 
�ل�شرقية  حم�س  بادية  �شهدت  كما 
�ل�شرقية معارك خال  و�جلنوبية 
هجمات  يف  �لفائتة  �شاعة   48 �ل��� 
عمد عنا�شر �لتنظيم �إىل تنفيذها. 
ه �ملر�شد �ل�شوري منذ �أيام باأن  ونورّ
�لدفاع  ميلي�شيات  من  عنا�شر   8
قد  �لنظام  لقو�ت  �ملو�لية  �لوطني 
فقد �لت�شال معهم �أثناء توجههم 
�إىل منطقة �لفي�شة جنوب مدينة 
هجوم  ب�شد  للم�شاركة  �ل��زور  دي��ر 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م ع��ل��ى م���و�ق���ع �ل��ن��ظ��ام يف 

�ملنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

 •• دبي- وام:

 �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء “رعاه �هلل” ب�شفته حاكماً لإمارة دبي قانون مركز 

دبي �ملايل �لعاملي رقم 1 لعام 2019 ب�شاأن �لإع�شار يف �ملركز.
�ملايل  �ملركز  �لعاملي،  �ملايل  �لتز�م مركز دبي  �لقانون �جلديد ليوؤكد  وياأتي 
�أعلى  بتطبيق  �آ�شيا،  وجنوب  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لر�ئد 

كافة  �حتياجات  ب��ني  �مل��و�زن��ة  �إىل  يهدف  �إذ  �لعاملية،  و�مل��م��ار���ش��ات  �ملعايري 
�لأطر�ف �ملعنية يف �حلالت �ملرتبطة بالتعثرّ �ملايل و�لإفا�س يف �ملركز، ما 

يتيح نظاماً �أكث كفاءة وفاعلية لإعادة �لهيكلة.
ويف هذ� �ل�شدد، قال �شعادة عي�شى كاظم، حمافظ مركز دبي �ملايل �لعاملي: 
بثقة  �ملنطقة  يف  �لعمل  على  و�مل�شتثمرين  �ل�شركات  ق��درة  �شمان  “يعد 
�أ�شا�شياً لدورنا يف ربط �قت�شاد�ت �ل�شرق و�لغرب، وذلك مع �لتز�منا  �أمر�ً 
�ملوؤ�ش�شات  �لت�شريعية، لنمنح  �لتحتية  بنيتنا  �لعمل على حت�شني  مبو��شلة 

�غتنام  على  قدرتهم  ون��ع��زز  �لطمئنان  ع��و�م��ل  خمتلف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية 
�لفر�س يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا عرب �إمارة دبي«.

�لتنفيذ  حيز  �لتنظيمية  ولو�ئحه  �جلديد  �ملايل  �لإع�شار  قانون  و�شيدخل 
�ملدينني  لإف��ا���س  ج��دي��د�ً  نظاماً  ليقدم   2019 �أغ�شط�س   28 ت��اري��خ  يف 
�ملتملكني مبا يتما�شى مع �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �لتي �شت�شمن ملركز دبي 
�ملعقدة  �لديون  �إع��ادة هيكلة  �إد�رة عمليات  �ل�شد�رة يف  �لعاملي موقع  �ملايل 
�لإد�رة  �شوء  ح��الت  مع  للتعاطي  جديدة  �إج���ر�ء�ت  �لقانون  �شيوفر  ..كما 

�لت�شفية،  لإج��ر�ء�ت  �لناظمة  �لقو�عد  تعزيز  �إىل جانب  �ل�شلوك،  �شوء  �أو 
حيث �شيعتمد كذلك قانون “�لأون�شيرت�ل” �لنموذجي �أو �إجر�ء�ت �لإع�شار 

�لعابرة للحدود مع �إدخال بع�س �لتعديات عليها لتطبيقها يف �ملركز.
ي�شار �إىل �أن �لقانون �جلديد جاء ثمرة در��شات مكثفة ومقارنات معيارية 
عاملية بالإ�شافة �إىل �ل�شت�شار�ت �لعامة، و�لتي �شاعدت جمتمعة على بلورة 
هذ� �لقانون ل�شمان �حلفاظ على مكانة مركز دبي �ملايل �لعاملي كال�شلطة 

�لقانونية �لأكث تقدماً وماءمًة لاأعمال �لتجارية يف �ملنطقة.

ُيعمل به �عتبارً� من 28 �أغ�سط�س 2019 

حممد بن را�صد ي�صدر قانون مركز دبي املايل العاملي ب�صاأن الإع�صار

•• برلني-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو   بحث �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
مع فخامة فر�نك فالرت �شتاينماير 
�أمل��ان��ي��ا �لحتادية  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
�ل�شد�قة  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  �ل�����ش��دي��ق��ة 
�ل���ب���ل���دي���ن وجممل  ب����ني  و�ل����ت����ع����اون 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
ج���اء ذل���ك خ���ال ����ش��ت��ق��ب��ال فخامة 
�ل��رئ��ي�����س �لأمل����اين ..���ش��اح��ب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
بالعا�شمة  بيليفو  ق�����ش��ر  يف  �أم�������س 
�لأملانية برلني وذلك يف �إطار �لزيارة 
�إىل  �شموه  بها  يقوم  �لتي  �لر�شمية 
�أمل���ان���ي���ا �لحت����ادي����ة �لتي  ج��م��ه��وري��ة 

ت�شتغرق يومني.
و�شافح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
م�شتقبليه معايل  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
ومدير  دول��ة  وزي��ر  �شتينلني  �شتيفن 
م��ك��ت��ب �ل��رئ��ي�����س وم���ع���ايل ن��ي��ل��ز �نن 
وزير دولة يف وز�رة �خلارجية و�شعادة 
�يرن�شت بيرت في�شر �شفري جمهورية 
�لدولة وعدد�  �أملانيا �لحتادية لدى 
فخامة  �شافح  فيما  �مل�شوؤولني،  من 

�ل���رئ���ي�������س �لأمل��������اين �ل����وف����د �مل���ر�ف���ق 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 

ز�يد �آل نهيان.
ب�شاحب  �لأمل�����اين  �ل��رئ��ي�����س  ورح����ب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان، متمنيا �ن تعمل هذه �لزيارة 
�ملهمة على تعزيز �لعاقات �لثنائية 
خمتلف  يف  �ل�شديقني  �لبلدين  بني 
�أرح���ب و  �آف���اق  �إىل  �مل��ج��الت ودفعها 

�أو�شع.
وجرى خال �للقاء - �لذي ح�شره 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�����وزر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
��شتعر��س   - �ل�������دويل  و�ل����ت����ع����اون 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���ع���اق���ات 
تخدم  �لتي  �مل�شرتكة  �مل�شاريع  و�أه��م 

��شتعر��س  مت  كما  �ملتبادلة،  �مل�شالح 
جم��م��ل �ل��ق�����ش��اي��ا و�ل���ت���ط���ور�ت على 

�ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية.
�ل�شمو  �أع�����رب ���ش��اح��ب  م���ن ج��ان��ب��ه 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان عن 
�شعادته بزيارة �أملانيا �لحتادية ولقاء 
�شاحب  حت��ي��ات  �إل��ي��ه  ن��اق��ا  رئي�شها 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 

�ل�شديق  �لأمل���اين  لل�شعب  ومتنياته 
دو�م �لتقدم و�ل�شتقر�ر.

�لإم��������ار�ت  دول������ة  �أن  ����ش���م���وه  و�أك�������د 
�أملانيا  وج��م��ه��وري��ة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�لحت���ادي���ة �ل�����ش��دي��ق��ة ���ش��ري��ك��ت��ان يف 
و�ل�شتقر�ر  �ل�شام  �أج��ل  من  �لعمل 
و�لدولية،  �لإقليمية  �ل�شاحتني  على 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ 
موقفا  ل��دي��ه��م��ا  و�أن  �ل��ب�����ش��ر،  ب���ني 

م�شرتكا من نبذ �لإره��اب، و�شرورة 
�ل��ت�����ش��دي ل��ل��ق��وى �ل��ت��ي ت��دع��م��ه، �أو 
ر ممار�شاته، م�شري�ً �شموه �إىل �أن  تربِّ
�لعاقات �لإمار�تية - �لأملانية �أُ�ش�شت 
منذ قيامها على �لتقدير و�لحرت�م 

�ملتباَدل و�مل�شالح �مل�شرتكة.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه �أن دول����ة �لإم�����ار�ت 
مع  �لعاقات  تويل  �ملتحدة  �لعربية 
�أهمية  �أمل��ان��ي��ا �لحت���ادي���ة  ج��م��ه��وري��ة 

خا�شة، وحتر�س على توثيق �لرو�بط 
بني �لبلدين، خا�شة يف �ملجالت �لتي 
تتعلق باقت�شاد �مل�شتقبل، وما يت�شل 
ب��ه م��ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ب��ت��ك��ار وبحث 

علمي وغريها.
دولة  ب��ني  �لعاقات  �أن  �شموه  و�أك���د 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
�أمل����ان����ي����ا �لحت������ادي������ة �ل�������ش���دي���ق���ة ل 
�ل�شيا�شية  �مل����ج����الت  يف  ت��ن��ح�����ش��ر 

فقط،  و�لتكنولوجية  و�لقت�شادية 
�ملجالت  �إىل  ك���ذل���ك  مت��ت��د  و�إمن������ا 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م��ا مينحها 
خا�شاً،  و���ش��ع��ب��ي��اً  ح�������ش���اري���ا  ع��م��ق��ا 
ويجعلها منوذجا للعاقات �ملتطورة 

با�شتمر�ر.
ح�شر �للقاء معايل �لدكتور �شلطان 
�أحمد �جلابر وزير دولة �ملبعوث  بن 
�لحتادية  �أملانيا  جلمهورية  �خلا�س 
�ل�شام�شي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
�لأعلى  �لعام للمجل�س  �لأم��ني  نائب 
فار�س  وم����ع����ايل  �ل���وط���ن���ي  ل����اأم����ن 
وز�رة  يف  �مل�شت�شار  �مل��زروع��ي  حممد 
�شوؤون �لرئا�شة و�شعادة علي عبد�هلل 
�لأحمد �شفري �لدولة لدى جمهورية 

�أملانيا �لحتادية.
وق����د ����ش��ط��ح��ب �ل��رئ��ي�����س �لأمل�����اين 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
بيليفو  ق�شر  حديقة  �إىل  نهيان  �آل 
وتبادل  �أرج���ائ���ه���ا  يف  جت����ول  ح��ي��ث 
عاقات  ح����ول  �ل����ودي����ة  �لأح�����ادي�����ث 

�ل�شد�قة و�لتعاون بني �لبلدين.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان 
�آل ن��ه��ي��ان ق���د و���ش��ل �إىل  ب���ن ز�ي����د 
برلني يف زيارة ر�شمية �إىل جمهورية 

�أملانيا �لحتادية ت�شتمر يومني.

•• اأبوظبي-وام:

ترتبط دولة �لإمار�ت بعاقات متميزة ور��شخة مع جمهورية �أملانيا �لحتادية 
�مل�شرتك  �لتعاون  م��ن  مثمرة  حمطات  و�شهدت  عاما   47 نحو  قبل  ب���د�أت 
يف  تو�فقا  يجمعهما  �للذين  �لبلدين  بني  ��شرت�تيجية  �شر�كة  عن  �أ�شفرت 

�لروؤى لتعزيز �ل�شتقر�ر يف �ملنطقة وتر�شيخ �ل�شلم و�لأمن �لدوليني.
وت�شتعر�س وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” خال هذ� �لتقرير م�شرية �لعاقات 
تاريخ  يرجع  �أملانيا �لحتادية حيث  �لإم��ار�ت وجمهورية  دولة  �ملتميزة بني 
�لعاقات �لدبلوما�شية بني �لبلدين �إىل �لعام 1972 و�ت�شمت على �لدو�م 
خمتلف  يف  �مل�شرتك  للتن�شيق  فر�شا  فاأتاحت  �ملتبادل  و�لح��رت�م  بالتعاون 
�أبريل  �لبلدين يف  ��شرت�تيجية بني  �شر�كة  �إع��ان  �ملجالت ومتخ�س عنها 

عام 2004.
ما  وعك�شت  �لبلدين  قيادتي  بني  للزيار�ت  تبادل  �ملا�شية  �لأع��و�م  و�شهدت 
�مل�شتمر  و�لتن�شيق  م�شتمرين  وتطور  منو  من  �لثنائية  �لعاقات  ت�شهده 

ب�شاأن �لق�شايا �ل�شيا�شية �مل�شرتكة.
يف  �لبلدين  قيادتي  ل��دى  و�ل�����ش��ادق��ة  �لقوية  �ل�شيا�شية  �لإر�دة  و�شاهمت 
�لعديد  جتاه  �ملو�قف  يف  تو�فقا  و�أظهرت  �لقائمة  �لرو�بط  وتعزيز  تعميق 
�لتو�فق  هذ�  باأهمية  منهما  �إميانا  وذلك  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 

�لهادف لتحقيق �لأمن و�ل�شلم �لدوليني.

وتعد جمهورية �أملانيا �لحتادية قاطرة �لقت�شاد يف �لقارة �لأوروبية وتتميز 
�خلدمات  ق��ط��اع  وج���ودة  �ل�شناعة  م�شتوى  و�رت��ف��اع  �لق��ت�����ش��ادي  بتنوعها 
وكذلك �لعاقات �لتجارية �ل�شخمة �شو�ء مع جري�نها يف �لحتاد �لأوروبي 
�أو على �مل�شتوى �لعاملي نظر� ملا تتمتع به من �شمعة ممتازة يف �لتكنولوجيا 

ذ�ت �لكفاءة �لعالية و�ل�شتغال �لعايل للقيمة.
و�لعامل  �ملنطقة  يف  وم��ال��ي��ا مهما  م��رك��ز� جت��اري��ا  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تعد  كما 
وتعمل على بناء �قت�شاد متنوع قائم على �ملعرفة ولديها بيئة مثالية جلذب 
�ل�شتثمار�ت �خلارجية يف ظل ما تتميز به من �نفتاح و��شتقر�ر ومنظومة 
ت�شريعات ع�شرية �إ�شافة �إىل قيم �لتعاي�س و�لت�شامح وقبول �لآخر �لر��شخة 
فيها وهو ما ي�شجع �ل�شتثمار�ت �لأملانية للعمل يف �لإم��ار�ت وي�شاعد على 
فتح �أ�شو�ق منطقة �خلليج �لعربي �أمام �ملنتجات �لأملانية حيث تعد �لإمار�ت 

بو�بة جتارية و�قت�شادية �أ�شا�شية لدخول �أ�شو�ق �ملنطقة.
�أملانيا  وتعد دولة �لإم��ار�ت �ل�شريك �لتجاري �لأول عربيا لأملانيا فيما تعد 
�أكرب �شريك جتاري �أوروبيا لدولة �لإمار�ت وت�شتحوذ �لدولة على ما ن�شبته 

حو�يل 22 يف �ملائة من جممل �لتجارة �لعربية �لأملانية.
عام  من  �لفرتة  خال  �لبلدين  بني  �لنفطي  غري  �لتجاري  �لتبادل  و�شهد 
�ملائة وو�شل �إىل نحو  يف   60 ن�شبته  �إجماليا  منو�   2017 حتى   2010

.2017 عام  �أمريكي  دولر  مليار   13.45
وتعمل يف دولة �لإمار�ت �ليوم مئات �ل�شركات �لأملانية ف�شا عن تو�جد ما 

يقارب 14 �ألف مو�طن ومو�طنة من �أملانيا يقطنون يف �لدولة وي�شاهمون 
يف م�شرية �لتنمية.

وت�شهد �لرحات �جلوية �ملبا�شرة �أ�شبوعيا بني دولة �لإمار�ت و�ملدن �لأملانية 
منو� م�شطرد� ما �شاهم يف زيادة عدد �لزو�ر من �أملانيا �إىل دولة �لإمار�ت ملا 

يزيد على 500 �ألف ز�ئر �شنويا.
و�شتحظى �أملانيا مب�شاركة متميزة يف �إك�شبو 2020 دبي حيث تبلغ �لتكلفة 
ي��ورو وميتد على  50 مليون  �ل��دويل نحو  �ملعر�س  �لإجمالية جلناحها يف 
م�شاحة 4500 مرت مربع ليكون بذلك �أحد �أكرب �أجنحة �لبلد�ن �مل�شاركة 

يف �حلدث ويوفر لزو�ره رحلة معرفية نحو �ل�شتد�مة.
�أرجاء �لعامل على  2020 دبي �لقادمون من خمتلف  �إك�شبو  و�شيكون زو�ر 
�أملانيا  “ ملتقى  موعد مع جتربة نوعية يف �جلناح �لذي يقوم على مفهوم 
تركيبي”   “ بت�شميم  �جلناح  و�شيتميز   «  Campus Germany  -
على هيئة حرم جامعي يتاألف من وحد�ت منف�شلة تتقاطع يف ردهة ف�شيحة 
�ملفهوم  يج�شد  مذها  فنيا  �شرحا  بذلك  ليقدم  ومطعما  م�شرحا  ت�شم 

�لرئي�شي للجناح.
و�لتو��شل  و�لبحوث  للمعرفة  وجهة  ليكون  �شمم  �ل��ذي  �جلناح  و�شيوفر 
�لذي  �ل��وق��ت  يف  ح���دة  ع��ل��ى  ز�ئ���ر  ل��ك��ل  خ�شي�شا  م�شممة  تفاعلية  جت��رب��ة 
�لتكنولوجيا  �لأملانية يف خمتلف جمالت  �لبتكار�ت  �أحدث  فيه  ي�شتعر�س 

و�لعلوم.

�أملانيا �لحتادية من �أهم �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني لدولة �لإمار�ت يف  وتعد 
�لعاقات  �إىل تعزيز  �لبلد�ن  �إذ ي�شعى  �لعاجية  �ل�شحي و�ل�شياحة  �ملجال 
وز�رتي  �لتعاون بني  تعميق  ومنها  �ملجالت  وتطويرها يف خمتلف  �لثنائية 

�ل�شحة ووقاية �ملجتمع يف �لدولة و�لحتادية �لأملانية لل�شحة.
جتاه  �لنظر  وجهات  يف  �ل�شديقان  �لبلد�ن  يتفق  �ل�شيا�شي  �ل�شعيد  وعلى 
�ملثال  �شبيل  على  �ليمني  �ل�����ش��اأن  ففي  �ل��ه��ام��ة،  �ل��دول��ي��ة  �مل��ل��ف��ات  م��ن  ع��دد 
��شتكهومل ودعم �جلهود  �تفاهم  �مل�شي قدما يف تنفيذ  �أهمية  يوؤكد�ن على 
�أهمية  على  �أي�شا  �لتاأكيد  �إىل  بالإ�شافة  �شيا�شي  �إىل حل  للتو�شل  �لأممية 
�أي�شال �مل�شاعد�ت �لإن�شانية لل�شعب �ليمني دون عو�ئق وفقا ملبادئ �لقانون 

�لدويل.
�حلر�س  �أي�شا  �ل�شديقني  �لبلدين  يجمع  �لإن�شاين  �لعمل  �شعيد  وعلى 
�لأ�شا�شية  �ملرتكز�ت  كاأحد  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  دور  تعزيز  على  �مل�شرتك 
لل�شيا�شة �خلارجية لهما حيث حتتل دولة �لإمار�ت لعدة �أعو�م �ملركز �لأول 
كاأكرب مانح م�شاعد�ت �إن�شانية وتنموية يف �لعامل بالن�شبة لدخلها �لقومي 

كما تعد �أملانيا من �أكرب �ملانحني �لدوليني �أي�شا.
وتتطلع دولة �لإمار�ت وجمهورية �أملانيا �لحتادية للم�شي قدما يف تطوير 
كافة  �مل��ج��الت  يف  �ل�شرت�تيجية  و�شر�كتهما  �ملتميزة  �لثنائية  عاقتهما 
�ملنطقة  يف  و�ل�����ش��ام  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  دع��ائ��م  تر�شيخ  نحو  �شويا  �لعمل  وك��ذل��ك 

و�لعامل �أجمع.

 بحث مع �لرئي�س �لأملاين تعزيز �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين

حممد بن زايد:الإمارات واأملانيا الحتادية �صريكتان يف العمل من اأجل ال�صالم وال�صتقرار اإقليميا وعامليا 
�سموه: دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تويل �لعالقات مع جمهورية �أملانيا �لحتادية �أهمية خا�سة 

واأملانيا  الإمارات  بني  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  من  عاما   47
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اأخبـار الإمـارات

»من�سور بن ز�يد: ُنِعدُّ �لطالب �ملعتز بهويته«

مدار�س الإمارات الوطنية حتتفل بتخريج 405 طالب وطالبات من الدفعة الثانية ع�صرة

وطالبة  ط���ال���ب   11800 ع��ل��ى 
�لإم�����ار�ت  م���د�ر����س  منت�شبي  م��ن 
�خلم�شة  جممعاتها  يف  �لوطنية 
حممد  ومدينة  �أبوظبي  مبدينة 
بن ز�يد و�لعني و�إمارتي �ل�شارقة 

ور�أ�س �خليمة.
و�أكد �أن جمتمع مد�ر�س �لإمار�ت 
يعك�س للعامل �أجمع �شور �لتعاي�س 
و�لتاحم  و�ل��ت�����ش��ام��ن  �ل�����ش��ل��م��ي 
�جلن�شيات  خمتلف  بني  �لإن�شاين 
»�إن  وق��ال:  �ل��دول��ة.  و�لديانات يف 
تعترب  �لوطنية  �لإم��ار�ت  مد�ر�س 
�أحد �أكرب �أنظمة �ملد�ر�س �خلا�شة 
يف �لعامل«، م�شري�ً �إىل �أنها خمولة 
يف جميع مقر�تها من قبل منظمة 

م��ن��ه��ا منوذجاً  ج��ع��ل��ت  �ل��وط��ن��ي��ة، 
�ل��ت��ع��ل��ي��م، ي�شهم  ر�ئ����د�ً يف  وط��ن��ي��اً 
ببناء �ل�شخ�شية �لطابية �ملعتزة 
بهويتها وقيمها �لأ�شيلة و�ملوؤهلة 
ع�شر  ت�����ط�����ور�ت  م����ع  ل���ل���ت���ف���اع���ل 
�مل��ع��رف��ة، وم���ا ي�����ش��ه��ده م���ن تقدم 

علمي مذهل يف جميع �ملجالت.
�لإم�������ار�ت  م����د�ر�����س  �أن  و�أو�����ش����ح 
�ل��وط��ن��ي��ة جن��ح��ت يف ت��وف��ري بيئة 
تعلم متميزة من خال ما توفره 
م��ن ك���و�در �أك��ادمي��ي��ة و�إد�ري����ة من 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف 
�ملر�فق �لتعليمية و�لبنية �لتحتية 
�ملتطورة، وكذلك عاقة �ل�شر�كة 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأم������ور  �أول����ي����اء  م���ع 

�خلريجني،  ع��ن  ن��ي��اب��ة  كلمة  ويف 
�أك����د �ل��ط��ال��ب �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
خليفة بن حمد�ن �آل نهيان فخره 
و�عتز�زه باأن يحمل وزماوؤه ��شم 
جم�شدين  �لت�شامح«،  ع��ام  »دف��ع��ة 
ب���ذل���ك م���ا ت���رب���و� ع��ل��ي��ه م���ن قيم 
دعائمها  �أر���ش��ى  ور����ش��خ��ة  �أ�شيلة 
�ل�شيخ  �مل��وؤ���ش�����س  �لأب  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 

�هلل ثر�ه.
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  وت��وج��ه 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ب��ن ز�ي���د 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�ل�شكر  ع��ب��ار�ت  باأ�شمى  �لرئا�شة، 
وف��ائ��ق �لم��ت��ن��ان على دع��م �شموه 

�مل��ع��ت��ز بهويته  �ل��ط��ال��ب  �إع����د�د  يف 
�لوطنية و�إرثه �حل�شاري و�ملنفتح 
ع���ل���ى �ل���ع�������ش���ر مب����ا ي�������ش���ه���ده من 
تطور�ت تقنية وعلمية مت�شارعة، 
ت�شبح  �أن  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  �أت������اح  م���ا 
حملي  �إ�شعاع  ذ�  �أك��ادمي��ي��اً  �شرحاً 

و�إقليمي.
�أحمد  �أك�����د م���ع���ايل  م���ن ج���ان���ب���ه، 
حم��م��د �حل���م���ريي، �لأم����ني �لعام 
�ل��رئ��ا���ش��ة، رئي�س  ����ش���وؤون  ل�����وز�رة 
�لإم����ار�ت  م��د�ر���س  �إد�رة  جمل�س 
�ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  �أن  �لوطنية، 
نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة، مل�شرية مد�ر�س �لإمار�ت 

�لبكالوريا �لدولية.
�لتخويل  ه�����ذ�  »�إن  و�أ�������ش������اف: 
طابنا  مينح  �لعاملي(  )�أدفان�شد 
�جلامعات  �أف�������ش���ل  يف  �ل���ق���ب���ول 
و�ل����ك����ل����ي����ات ب�����دول�����ة �لإم������������ار�ت 
خريجي  �أن  �إىل  م�شري�ً  و�لعامل«، 
وخريجات هذه �لكوكبة من دفعة 
2019 ميثلون �لدفعة �خلام�شة 
تخرجها  متطلبات  ت�شتكمل  �لتي 
�شمن خطة �لدبلوم �لأمريكي يف 
مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية و�لدفعة 
�لثاين  �ل�شف  �لر�بعة من طاب 
ويح�شلون  ي�شاركون  �لذين  ع�شر 
دبلوم  ب��رن��ام��ج  يف  �ل��ن��ق��اط  ع��ل��ى 

�لبكالوريا �لدولية.

�لتعليم  من  يجعل  ما  �ملجتمعية، 
�مل���د�ر����س جت��رب��ة ثرية  �أروق�����ة  يف 

جديرة بالدر��شة و�لقتد�ء بها.
كينيث  �لدكتور  �ألقى  جهته،  من 
ف������ي������در�، م�����دي�����ر ع�������ام م�����د�ر������س 
كلمة خال  �ل��وط��ن��ي��ة،  �لإم�����ار�ت 
�لحتفالية �لتي ح�شرها عدد من 
�لهيئتني  و�أع�شاء  �مل�شوؤولني  كبار 
�لإد�رية و�لتدري�شية و�أولياء �أمور 
و�خلريجات،  �خلريجني  �لطلبة 
باإجناز�ت  ف��خ��ره  ع��ن  فيها  �أع���رب 
مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية يف هذ� 
�لعام، مبدياً �شعادته بتخريج هذه 
�لنخبة �جلديدة من طلبة �ل�شف 
�ل���ث���اين ع�����ش��ر مم��ث��ل��ة ف��ي��م��ا يزيد 
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 رم�صان عطا

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، �شهد 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
و�ل�شيخ  �ل��ت�����ش��ام��ح،  وزي���ر  ن��ه��ي��ان، 
نهيان،  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
م���دي���ر ت���ن���ف���ي���ذي م��ك��ت��ب ����ش���وؤون 
�أ���ش��ر �ل�����ش��ه��د�ء ب��دي��و�ن ويل عهد 
�أبوظبي، و�ل�شيخ حممد بن حمد 
ومعايل  ن��ه��ي��ان،  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
حميد  عبد�هلل  بن  �أحمد  �لدكتور 
ب���ال���ه���ول �ل���ف���ا����ش���ي، وزي�����ر دول���ة 
و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون 
�مل��ت��ق��دم��ة، وم��ع��ايل �أح��م��د حممد 
�حل��م��ريي، �لأم����ني �ل��ع��ام ل���وز�رة 
�شوؤون �لرئا�شة، �حتفالية مد�ر�س 
مبنا�شبة  �ل���وط���ن���ي���ة  �لإم�����������ار�ت 
وطالبات  ط���اب   405 ت��خ��ري��ج 
للعام  ع�شرة  �لثانية  �لدفعة  م��ن 
»دفعة   2019-2018 �لدر��شي 

عام �لت�شامح«. 
و�أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
له  ت�شريحات  يف  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
ت��خ��ري��ج هذه  �أن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  ب��ه��ذه 
�لدفعة يعد �إ�شافة جديدة مل�شرية 
�لوطنية، هذه  �لإم���ار�ت  م��د�ر���س 
�ملوؤ�ش�شة �لر�ئدة �لتي تاأخذ باأرقى 
و�لتطبيقية  �لتعليمية  �ملمار�شات 

وحر�شه  و�لتعليم،  �لعلم  م�شرية 
�لإم����ار�ت  ت��ك��ون م��د�ر���س  �أن  على 
�لوطنية منوذجاً �إمار�تياً يحتذى 
�لطابية  �ل�شخ�شية  ب��ن��اء  يف  ب��ه 
�لوطنية  بهويتها  �ملعتزة  �لقيادية 
�حل�شاري  ب���اإرث���ه���ا  و�ل����ف����خ����ورة 
و�ل���ث���ق���ايف، و�مل��ت��ط��ل��ع��ة دوم�����اً �إىل 
جميع  يف  و�ل���ت���م���ي���ز  �ل�����������ش�����د�رة 

�ملجالت.
وتوجه �خلريجون و�خلريجات يف 
�آيات  باأ�شمى  �لت�شامح«  عام  »دفعة 
قيادتنا  �إىل  و�لم��ت��ن��ان  �ل��ع��رف��ان 
�ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��ا م�شرية 
�لنه�شة �حل�شارية �لتي ت�شهدها 
و�ملجالت  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �ل��دول��ة 
كافة. بعد ذلك، كرم معايل �أحمد 
�حلمريي �خلريجني و�خلريجات، 
متمنياً لهم دو�م �لتوفيق و�لنجاح 
و�لعلمية،  �لأكادميية  حياتهم  يف 

ودفع م�شرية �لتنمية �لوطنية.
�شورة  �لتقطت  �حلفل،  ختام  ويف 
�خلريجني  �لطلبة  م��ع  ت��ذك��اري��ة 
بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  بح�شور 
خليفة  و�ل�شيخ  نهيان،  �آل  مبارك 
و�ل�شيخ  ن��ه��ي��ان،  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون �آل 
نهيان، ومعايل �لدكتور �أحمد بن 
عبد �هلل حميد بالهول �لفا�شي، 
�حلمريي،  حممد  �أحمد  ومعايل 
مد�ر�س  �إد�رة  جم��ل�����س  و�أع�����ش��اء 

�لإمار�ت �لوطنية.

بع�سها �ختفت معاملها 

خدمات راأ�س اخليمة جتدد �صباب » املطبات الأ�صمنتية « املرورية  

اأول اتفاقية �صراكة بني مدر�صة اأركاديا و ريل 
دي�صك�صن العاملية يف الإمارات
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�أط��ل��ق��ت د�ئ���رة �خل��دم��ات �لعامة 
تهدف  ح��م��ل��ة  �خل���ي���م���ة  ب����ر�أ�����س 
ل����ت����اأه����ي����ل و�����ش����ي����ان����ة �مل���ط���ب���ات 
�لأ�شمنتية �ملنظمة حلركة �ل�شري 

يف تقاطعات �لطرق �لد�خلية . 
�ل�شطد�م  حل�������و�دث  ون��ت��ي��ج��ة 
�مل�����رور  �د�رة  ع����م����دت   �مل���ت���ك���ررة 
�خليمة  ر�أ�������س  يف  و�ل���رتخ���ي�������س 
حل���ل���ول م����روري����ة م��ي��د�ن��ي��ة من 
�لأ�شمنتية  �ملطبات  �قامة   بينها 
ملو�جهة  ع��م��ل��ي  وق���ائ���ي  ك���اج���ر�ء 
�أخطار �حلو�دث �ملرورية �ملحتملة 
و�لأماكن  �لطرق  تقاطعات  عند 

�لعامة وم�شاكل �لزدحام  .
وبح�شب م�شدر مروري م�شوؤول 
ف����ان �مل���ط���ب���ات �لأ���ش��م��ن��ت��ي��ة تتم 
تنظيمية  �ج�����������ر�ء�ت  مب����وج����ب 
ت��ق��وم ع��ل��ى در�����ش���ة م��ي��د�ن��ي��ة ثم 
�ملرورية  �للجنة   مو�فقة  تتبعها 
�أ�شخا�س  جمموعة  م��ن  �مل�شكلة 
�أ�������ش������ح������اب خ���������ربة ه���ن���د����ش���ي���ة 
م�شوؤولة  وجمتمعية  وم���روري���ة 
�ملقدمة  �لطلبات  يف  �لنظر  ع��ن 
م��ن �لأف���ر�د و�جل��ه��ات �لر�غبني 
وتتم  �لأ�شمنتي  �ملطب  �قامة  يف 

�مل���ط���ب يف حال  ع���ل���ى  �مل����و�ف����ق����ة 
�ملقررة لذلك  توفر �ل�شرت�طات 
�مل�شاعب  وج��ود  من  �لتاأكد  مثل 
�لزدح���ام  ع��ن  �لناجمة  �مل��روري��ة 
�ل����ذي ي��ع��رق��ل �ن�����ش��ي��اب��ي��ة حركة 
�ملرور و�أخطار حو�دث �لأ�شطد�م  
م�شدرها   ي��ك��ون  �ل��ت��ي  �ملحتملة 
�لطريق وتتهد �شامة �ل�شكان . 

�ملطبات و�ل�سرعة:
وقال �شامل �لنعيمي :« نظر� لأن 
�لطريق  ج���و�ر  �ىل  ي��ق��ع  م��ن��زيل 
فقد  جلفار  منطقة  يف  �لرئي�شي 
�أ���ش��ط��ررت لق��ام��ة م��ط��ب��ني من 
�ملركبات  لج��ب��ار  �لأ�شمنت  م��ادة 
�لذي  بالنحو  �شرعة  تقليل  على 
ي�شمن �شامة م�شتدمي �لطريق 
�لفر�شة  و�ت��اح��ة  �أ�شرتي  و�أف���ر�د 
للخروج  وبناتي   �أبنائي  ملركبات 
من �لكر�جات �ىل �لطريق �لعام  
�مل�شقة   بالغة  عملية  كانت  وتلك 

قبل �قامة �ملطبات   �لأ�شمنتية .
�لتي  �ملتاعب   ) )�أبو�شعيد  و�شرح 
و�جهها قبل �قامة مطب �أ�شمنتي 
على تقاطع �لطريق �ملجاور ملنزله 
مو�شحا �أنه فوجيء ذ�ت مرة باأن 
�شيارة م�شرعة ��شطدمت باأخرى 

عن  �لعنيف  �حل���ادث  �أ�شفر  وق��د 
دخول �ل�شيارتني �ىل كر�ج منزله 
�أن  �ىل  م�شري�  �شيارته  وحطمتا 
ه��ذ� �حلد  تنتهي عند  �مل�شكلة ل 
�ملدر�شية  �حل����اف����ات  ك���ان���ت  ب���ل 
�أمام   تقف  عندما  م�شقة  ت��و�ج��ه 
�ىل  �لبنات  لرتحيل  م�شكنه  باب 
مد�ر�شهن قائا :« يف و�قع �لأمر 
فان تلك م�شكلة مل يعد لها وجود 

بعد �قامة �ملطبات  .

�ملكان غري �ملنا�سب :
بع�س  ف��ان  �ل�شحي  علي  وب����ر�أي 
تكن  مل  �لأ����ش���م���ن���ت���ي���ة  �مل���ط���ب���ات 
يف �مل���ك���ان �مل��ن��ا���ش��ب خ��ا���ش��ة تلك 
�لرئي�شة  �ل��ط��رق  تتو�شط  �ل��ت��ي 
مم�����ا ي���ج���ع���ل���ه���ا م���������ش����در �زع�������اج 
�أن  �ىل  لف��ت��ا  �مل��رك��ب��ات  ل�شائقي 
�ملطبات  م���ع���امل  �خ��ت��ف��اء  ب��ع�����س 
ج��ع��ل م��ن��ه��ا م�������ش���در�زع���اج يثري 
�ملركبات  لأن  �لنفو�س  يف  �لقلق 
بوجود  تتفاجاأ  عندما  �مل�شرعة 
لل�شغط  �ل�شائق  ي�شعى  �مل��ط��ب  
فينجم  بقوة  �ل�شيارة  كو�بح  على 
ي�شم  و�شجيج  �شريخ  ذل��ك  ع��ن 
�لذ�ن . ويوؤكد عي�شى ح�شن على 
�أقدمت  �ل����ذي  �لج������ر�ء  �أه��م��ي��ة 

و�ملتمثل  �خل���دم���ات  د�ئ����رة  عليه 
�لأ�شمنتية  �مل��ط��ب��ات  ���ش��ي��ان��ة  يف 
�لأهد�ف  ذلك حتقيق  �شاأن  ومن 
�ملرورية �ملرجوة منها و�ملتمثلة يف  
�مل�شرعة  �ملركبات  على  �ل�شيطرة 
خ��ا���ش��ة ع��ن��د �لأم���اك���ن  �ملرورية 
�شامة  على  ت�شكل خطورة  �لتي 
�ملطبات  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  �ل��ن��ا���س 
معاملها  �ختفت  �لتي  �لأ�شمنتية  
وحركة  �ل��ت��ع��ري��ة  ع��و�م��ل  ب�شبب 
م�شدر  بل  عائقا  ت�شكل  �ملركبات 
و�ل�شكان  �ملركبان  ل�شائقي  �زع��اج 
وق�����د ت�����ش��ب��ب يف وق������وع ح�����و�دث 

مرورية ذ�ت عو�قب وخيمة .
ي�شكن  �ل������ذي  ع����ب����د�هلل  ����ش���ال���ح 
م���ن���ط���ق���ة �مل����ع����م����ورة ي����ذك����ر ب���ان 
تلك  يف  �مل��������وج��������ودة  �مل�����ط�����ب�����ات 
فاقدة  فيها  يقيم  �ل��ت��ي  �ملنطقة 
�ملطبات  �أن   »: قائا  �ل�شاحية 
�ملوجودة حاليا يزيد عمرها على 
متطابقة  وغ��ري  �شنو�ت  �خلم�س 
ونتيجة  �مل���روري���ة  ل��ل��م��و����ش��ف��ات 
لعدم �شيانتها فقد �ختفت معامل 
�لذي  �لأم��ر  بع�شها متاما  وه��و 
بديلة  م��ط��ب��ات  �ق��ام��ة  ي�شتدعي 
�لتطور  م��ع  تتو�فق  مبو��شفات 

�ملروري . 

ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا، مب���ن فيهم  ج��ام��ع��ة 
�لكلية،  ع��م��ي��د  ج���رو����ش���م���ان،  ب����ام 
عميد  ن��ائ��ب  ك��ال��ف��ريت،  وميلي�شا 
كور�شان  بوبي  و�ل��دك��ت��ور  �لكلية، 

و�لدكتورة جيني ز�بف.
تعتمد ’ريل دي�شك�شن‘ يف نظامها 
على بناء لغة حو�ر م�شرتكة بني 
�لرتكيز  خ�����ال  م����ن  �ل����ط����اب، 
�أ�شا�شية، وهي:  �أربع مهار�ت  على 
و�لت�شاوؤل،  و�لق��ت��ب��ا���س،  �ل��رب��ط، 
�لتعليم  ن��ظ��ام  ويتيح  و�لإ���ش��غ��اء. 
للتاميذ  �حل������و�ر  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م 

�إمكانية �لتعبري عن �أنف�شهم، فهو 
�إعامية  من�شة  ت��وف��ري  مب��ث��اب��ة 
و�آر�ئهم  �أفكارهم  ب��ثرّ  لهم  ت�شمح 
ي�شهم  ح��ي��ث  ح���ول���ه���م،  م���ن  �إىل 
مد�خاتهم  ب�شوية  �لرت��ق��اء  يف 
�إىل  �لتعقيب،  على  و�إمكانيتهم 
جانب تطوير مهار�تهم �لقيادية، 
و�حلد من م�شتويات �لقلق لديهم، 
بناء جمتمع مرت�بط  ف�شًا عن 

يف بيئة �ل�شف �لدر��شي.
توقيع  على  تعليقها  معر�س  ويف 
�لت���ف���اق���ي���ة، ق���ال���ت ل���ي���ز� ك�����اون، 
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للتعليم‘  ’�أركاديا  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�تفاقية  ت��وق��ي��ع��ه��ا  ع����ن  دب�����ي  يف 
’ريل  م����ن����ظ����م����ة  م�������ع  ������ش�����ر�ك�����ة 
دي�شك�شن‘، �لتي تتخذ من مدينة 
�أت���ان���ت���ا �لأم���ري���ك���ي���ة م���ق���ر�ً لها، 
لتطبيق نظامها �لتعليمي �لقائم 
�أركاديا  ’مدر�شة  يف  �حل���و�ر  على 
�ملدر�شة  بذلك  لت�شبح  �لثانوية‘، 

�لأوىل �لتي تعتمده يف �لإمار�ت.
و�����ش����ي����ت����م �إط������������اق �ل����ربن����ام����ج 
’مدر�شة  يف  �مل��ب��ت��ك��ر  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�لنتهاء  عقب  �لثانوية‘  �أرك��ادي��ا 
من  حيث  �إن�����ش��ائ��ه��ا،  عمليات  م��ن 
يف   2020 ع���ام  �فتتاحها  �مل��ق��رر 
�إطار  ويف  جمري�‘.  قرية  ’مثلث 
’ريل  منظمة  �شتتوىل  �لتفاقية، 
دي�شك�شن‘ تاأهيل �ملدر�شة لتطبيق 
ذلك  وي�شمل  �لتعليمي،  نظامها 
�أتانتا،  يف  �ملدر�شة  ك��ادر  ت��دري��ب 
بالو�شائل  �مل����در�����ش����ة  وت�����زوي�����د 
يف  للتاميذ  �ل���ازم���ة  �ملنهجية 

مقرر�ت �لعلوم �لإن�شانية.
ه�����ذ� ومت ت���وق���ي���ع �لت���ف���اق���ي���ة يف 
ليز�  ِق��ب��ل  م��ن  بن�شلفانيا  جامعة 
دي�شك�شن‘  ’ريل  �����ش��ة  م��وؤ���شِّ ك���اون 
ون������اف������ني ف�������ال�������ر�ين �ل���رئ���ي�������س 
’�أركاديا  مل���وؤ����ش�������ش���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
ممثلني  بح�شور  وذلك  للتعليم‘، 
م���ن ك��ل��ي��ة خ��ري��ج��ي �ل���رتب���ي���ة يف 

�شة �للغة �لإنكليزية وخريجة  مدررّ
�شة نظام  جامعة ’هارفارد‘، وموؤ�شِّ
�لتعليم �لقائم على �حلو�ر: »يعجرّ 
�لتي  بالتحديات  �ملعا�شر  �لعامل 
تزيد من حاجة �لطاب مل�شتويات 
باأنف�شهم،  �ل���ث���ق���ة  م����ن  ع���ال���ي���ة 
على  وق��درت��ه��م  �آر�ئ��ه��م،  وباأهمية 
�لآخ��ري��ن من خال  �لتفاعل مع 
و�لتعاطف.  و�ل��ربه��ان  �ل��ت�����ش��اوؤل 
’ريل  ن��ظ��ام  ج��وه��ر  ه���ذ�  ويج�شد 
�حلو�ر.  على  �لقائم  دي�شك�شن‘ 
�لتفاقية  ه���ذه  ت��ك��ون  �أن  و�آم�����ل 
مبثابة  للتعليم‘  ’�أركاديا  م���ع 
خطوة �أوىل ت�شجع على �حلو�ر�ت 
�لهام  ب����ال����دور  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�شفوف  م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��و�ر 

�لدر��شية و�ملجتمع ب�شكل عام«.
وب�������دوره ع���لرّ���ق ن���اف���ني ف���ال���ر�ين، 
’�أركاديا  ل����  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
ل�شفرّ  ح�شوري  »ك��ان  للتعليم‘: 
ر�ئعة  تناول  �ل��ذي  ك��اون،  �لآن�شة 
حو�ر  باأ�شلوب  ’ماكبث‘  �شك�شبري 
ملهمة  حلظة  دي�شك�شن‘،  ’ريل 
�أدرك �شرورَة جعل نظام  جعلتني 
جتربة  م��ن  �أ�شا�شياً  رك��ن��اً  �حل���و�ر 
�لتعليم �ملرموقة �لتي نقدمها يف 
فهو  �لثانوية‘،  �أرك��ادي��ا  ’مدر�شة 
قيم  م��ع  متكامل  ب�شكل  ين�شجم 
’�أركاديا للتعليم‘، وي�شمن جلميع 
يعربون  م�شموعاً  �شوتاً  طابها 

به عن �آر�ئهم و�أفكارهم«.
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2019/259  جتاري جزئي 
�شريف  �أن��و�ر  �شريف  ناهيد   -2 ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �م  �ر  بي  كي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف    2019/4/8 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/موؤ�ش�شة �لبرت�ء �حلديثة للتجارة وميثلها مالكها/وليد ب�شري 
�أبي كامل بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )379.407( 
 )001039( رق��م  �ل�شيك  قيمة  دره��م  و�شبعة  و�ربعمائة  �ل��ف  و�شبعون  وت�شعة  ثاثمائة  دره��م 
وي�شتحق يف:2018/11/5 و�ملوقع من �ملدعي عليه �لثاين و�مل�شحوب على بنك �مل�شرق �ل�شامي 
متام  وحتى   2018/11/5 يف  �حلا�شل  �ل�شيك  ��شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة 
�ل�شد�د و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك 
�ليوم  �عتبار� من  يوما  قابا لا�شتئناف خال ثاثني  من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري 
�لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2019/259  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- كي بي �ر �م للخدمات �لفنية ���س.ذ.م.م 2- ناهيد �شريف �أنو�ر �شريف 
بتاريخ 2019/4/8  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  �لقامة  جمهول حمل 
مالكها/وليد  وميثلها  للتجارة  �حلديثة  �لبرت�ء  ل�شالح/موؤ�ش�شة  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى 
مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  و�لثاين  �لوىل  عليهما  �ملدعي  بالز�م  كامل  �أبي  ب�شري 
)379.407( درهم قيمة �ل�شيك رقم )001039( وي�شتحق يف:2018/11/5 و�ملوقع من �ملدعي 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة  �ل�شامي  �مل�شرف  بنك  على  و�مل�شحوب  �لثاين  عليه 
��شتحقاق �ل�شيك �حلا�شل يف 2018/11/5 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



األربعاء    12   يونيو    2019  م   -   العـدد  12654  
Wednesday   12   June   2019  -  Issue No   1265404

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1994(

�ملنذر : حممد �حمد علي عبد�هلل �ملر�شدي - �إمار�تي �جلن�شية 
�ملنذر �ليه : حممد �ديب �شالح - لبناين �جلن�شية  )جمهول حمل �لإقامة( 

وثمامنائة  مايني  )ثمانية  دره��م   8.800.000 وقيمته  مبلغ  ���ش��د�د  ب�شرعة  �ليه  �مل��ن��ذر  ينذر 
تاريخ  �يام من  �ق�شاه خم�شة  �ل�شد�د يف 2019/1/23 يف موعد  �مل�شتحقة  �إمار�تيا(  درهما  �لف 
��شتامه لهذ� �لإنذ�ر و�ل �شيكون �ملنذر م�شطر� لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية وطلب ��شت�شد�ر 
�مر� باأد�ئه �ملبالغ �ىل �ملنذر و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  لذلك : فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 
ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملذكور خال مدة خم�شة �يام من تاريخ �لن�شر ، و�ل �شيكون �ملنذر م�شطر� 
لتخاذ ما يلزم من �لجر�ء�ت �لقانونية نحو تقدمي طلب ��شت�شد�ر �مر �ل�شيد رئي�س حمكمة 
دبي �لإبتد�ئية �ملوقرة بالز�مه باد�ء �ملبلغ �ليه وفو�ئده �لقانونية من تاريخ �ل�شتحقاق حتى 

متام �ل�شد�د بو�قع 12% و�مل�شاريف و�لر�شوم و�لتعاب و�لنفاذ �ملعجل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

 اإعالن بالن�شر
رقم )2019/4313(

�ملنذر : �شر�ي خلدمات �ل�شحن - �س ذ م م 
�ملنذر �ليهما : 1- �لنجمة �مليمون لل�شناعات )موؤ�ش�شة فردية( 

    2- حممد عو�س حميد �شنان �ملهريي 
�ملو�شوع / �إعان بالن�شر يف �إنذ�ر عديل رقم )2019/1/90577( 

�ملنذرة تخطر �ملنذر �ليهما ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور �آنفا و�لبالغ قدره )410.883( درهم 
�إمار�تي ، وذلك خال خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار ، و�ل �شوف ت�شطر 
برفع دعوى  وذلك  �لقانونية حلماية حقوقها  �لج��ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �ملنذرة 
و�لر�شوم  �لقانونية  �لفو�ئد  �ىل  بالإ�شافة  ذمتكم  يف  �ملرتتبة  باملبالغ  ملطالبتكم 

و�مل�شاريف �لق�شائية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى  2019/69  تظلم مدين                

�ىل �ملتظلم �شده / 1- منوهر ر�م�شند ر�م�شند�ين  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم 
/�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون ملالكها �ملحامي/ �شيف �شعيد ر��شد 
تلجاأ معه  �لذي  �لأم��ر  �ملذكور �عاه ومو�شوعه وهو  �لتظلم  �قام عليكم  - قد  �ل�شام�شي 
ما  على  �لتحفظي  باحلجز  �م��ر  ��شت�شد�ر  بغية  �لطلب  بهذ�  �مل��وق��رة  للمحكمة  �ملتظلم 
للمتظلم �شده �لأول لدى �ملتظلم �شدها �لثانية �شركة مزن يف حدود مبلغ 5.472.451.95 
�تعاب  �ملتظلم �شدها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل  �لز�م  درهما تكون م�شتحقة له لديها 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شه يوم �لأحد �ملو�فق 2019/6/23  �ل�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5 رقم
�أو م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لأق��ل ويف حالة  لديك من مذكر�ت 

تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/15 جتاري جزئي 

�مل��دخ��ل/ 2-حم��م��د ر�شا  ، �خل�شم  م  م  ذ  ���س   - �لعامة  للتجارة  ع��ب��ادي  �مل��دع��ي عليه/1-  �ىل 
��شماعيل عبادي عن نف�شه وب�شفته مدير و�شريك و�ملمثل �لقانوين ل�شركة عبادي للتجارة 
�لعامة )�س ذ م م(  جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / علي عبد�لرحيم قا�شم جعفري 
�ملرزوقي  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/4/8  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاه ل�شالح/  علي عبد�لرحيم قا�شم جعفري �ملرزوقي ، �أول : بقبول �لدخال �شكا ، ثانيا : 
بالز�م �ملدعي عليها و�خل�شم �ملدخل بالت�شامن فيما بينهما �ن يوؤديا �ىل �ملدعي مبلغ وقدره 
مائة �لف درهم ، و�لفائدة �لقانونية على ذلك �ملبلغ بو�قع 9% من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك يف 
2018/6/25 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة. 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �لع��ان  هذ�  لن�شر  �لتايل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3728 جتاري جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- �لفي�شلية للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي /  �شبي�شل 
بان  نعلنكم   - �لزحمي  �حمد  عبيد  مبارك  �شعيد   / م  وميثله  م  ذ  �س   - �لكرتوميكانيكل  جريمن 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/4/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ �شبي�شل 
جريمن �لكرتوميكانيكل - �س ذ م م للمدعي عليها �لأوىل ، وح�شورها لباقي �ملدعي عليهم 1( بعدم 
�ل�شاد�س  2(  �لثاين حتى  بالن�شبة للمدعي عليهم من  �لدعوى لرفعها على  غري ذي �شفة  قبول 
بالز�م �ملدعي عليها )�لفي�شلية للمقاولت( بان توؤدي للمدعية )�شبي�شل جريمن �لكرتوميكانيكل( 
فل�س(  و�ربعني  و�ثنني  درهم  و�ربعني  وت�شعة  وثاثمائة  �لف  )ثاثمائة  درهم   300.349.42 مبلغ 
و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2018/3/15 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها �مل�شاريف 
خال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1484   تنفيذ جتاري  
�لقامة  حمل  جمهول  كمايل  �شعيب  مهدى  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
وميثله/حممد  �ل��ت��ج��اري  �ب��وظ��ب��ي  �لتنفيذ/بنك  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
عي�شى �شلطان �ل�شويدي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1508729.35( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الدعوى رقم 2018/1040 تنفيذ - ال�شارقة  

طالب �لتنفيذ : بوفيل �أبو كوتان �شانكار 
بوكالة �ملحامي / �شيف �ل�شام�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 

saifalshamsi.law@gmail.com : هاتف رقم : 24446477-04 ، بريد �لكرتوين
�ملنفذ �شدها : �شركة �إنرت مارين �ل�شارقة �ملحدودة وميثلها �شانتو�س كومار )ب�شفته �ملدير �لعام( 
بالإ�شارة �ىل كتاب مدير �إد�رة �شوؤون �خلرب�ء �لفنيني رقم )2019/1258 �ملوؤرخ بتاريخ 2019/5/22( 
بتكليفنا ملبا�شرة مهمة �خلربة يف �لتنفيذ �مل�شار �ليه �عاه ، لذ� نحيطكم علما بانه مت حتديد موعد 
�لإنتقال ملعاينة معد�ت �ملنفذ �شدها يف ميناء خالد - �ل�شارقة يوم �لثنني �ملو�فق 2019/6/17 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا ، كما �أننا نكلف �جلهة طالبة �لتنفيذ باإعان �ملنفذ �شدها مبوعد �لنتقال 

للمعاينة وذلك بالن�شر ح�شب �لإجر�ء�ت �ملعتمدة.    
خبري هند�شي بحري 
كمال حممد قا�شم  - للتوا�شل : 4519850 050  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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يف  الدعوى 2018/1596 ا�شتئناف جتاري - دبي 

�مل�شتاأنفني �لأول / عبد�هلل حاجي �قا رجنرب 
�لثاين / مرمي حممد �بدي - بوكالة �ملحامي / �لكيتوب للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 

�ملعلن �إليهم / �مل�شتاأنف �شدهم / 
�لثاين / �شيلفر لين للخر�شانات - م م ح  ، �لثالث / قدرت �له جميد مع�شوري 

�لر�بع / ملكيوي للتجارة �لعامة - �س ذ م م  ، �خلام�س / �لذهبية لعمال حفر �بار �ملياه و�شيانتها - �س ذ م م 
�ل�شاد�س / �شيد حممد �شيد نعمت �له �حمديان ، �ل�شابع / �ل�شندوق �لذهبي للتجارة �لعامة - �س ذ م م  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد حددنا يوم �خلمي�س  �ملو�فق 
2019/6/20 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� لعقد �لجتماع �لثاين للخربة وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف : 

مكتب �ل�شارد - دبي - �لقرهود - �شارع �ملطار - مركز �لفجر لاعمال - مكتب 119 ، �لدور �لأول.  
�ملتعلقة  �مل�شتند�ت  كافة  �إح�شار  مع  �ملذكور  �لجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يطلب  لذ� 
بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�شاأن �ية ��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية 

و��شتام �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها.
اخلبري / �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد بوزارة العدل 449 / رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
االجتماع االأول للخربة   
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اإعالن بالن�شر - الدعوى رقم 314 ل�شنة 2019

لدى حمكمة : عجمان االإحتادية االإبتدائية - الدائرة املدنية اجلزئية االأوىل 
�ملدعي / �شركة دبليو جي تاول 

�ملدعي عليها / �ملنامة للمو�د �لغذ�ئية 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  للح�شور  �لغذ�ئية مدعو  للمو�د  �ملنامة   / عليه  �ملدعي 
معتمد لجتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لأحد �ملو�فق 2019/6/23 - يف متام �ل�شاعة 
�حلادية ع�شر �شباحا وذلك مبقر �خلبري �لكائن باأبوظبي �شارع �لكورني�س - بناية 
�لأ�شرعة �لثاثة - بجانب بنك �بوظبي �لأول - فرع �لكوني�س - مكتب �مانة لتدقيق 
ومر�جعة �حل�شابات - �لطابق �لثاين ع�شر - مكتب رقم 1203 - م�شطحبني كافة 
للمدعي عليها  �ملدعية  ب�شاأن مطالبة  للخبري،  �لتي يرغب يف تقدميها  �مل�شتند�ت 

مببلغ 36. 100.804 درهم 
اخلبرية / �شاره حممد �شعيد الظاهري  
الهاتف املتحرك  0506161401

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4318(

�ملنذر : جممع دبي �ل�شناعي - �س ذ م م )�ملوؤجر( 
�إم���ارة دب��ي - �لإم����ار�ت �لعربية  ���ش��ارع �ل�شيخ ز�ي��د  49 - ردب��ي -  �ب���ر�ج �لإم����ار�ت - �لطابق  �ل��ع��ن��و�ن / مكتب ملك 
�ملتحدة - هاتف : 43304444 971+ - �س ب : 73311 دبي ، �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - �لهاتف �ملتحرك : 

 0529224000
 c9 - 14 شد �ملنذر �ليها : تي �إم لنظمة �ملخترب�ت  )�مل�شتاأجر( ،  �لعنو�ن : جزيرة �بوظبي - �لنادي �ل�شياحي - �شرق�

مكتب رقم 203 - �ملالك معيوف حممد معيوف �لعامري - متحرك : 0503575235
 139 و   138 رقم  �لعمال  �شكن  على  بذمتها  �ملرت�شدة  �لإيجار  متاأخر�ت  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
�لو�قعة يف �شيح �شعب 2 رقم �لر���س 0 - 188 )رقم �لبلدية 601 - 531( جممع دبي �ل�شناعي - �إم��ارة دبي - 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف غ�شون ثاثني يوما وذلك من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل �شت�شطر �ملنذرة �ىل �للجوء 
�لعني  باخاء  �ليها  �ملنذر  �لز�م  بغر�س  دبي  باإمارة  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  باملنازعات بني  �لق�شائية �خلا�شة  للجنة 
�ملوؤجرة و�شد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �لخاء �لفعلي مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/1559  جتاري جزئي 

للمديونية  وك��ف��ي��ل  م��دي��ر  ب�شفته  �م���ريي  ع��ب��د�هلل  عي�شى  ع��ل��ي��ه/1-ع��ل��ي  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملرت�شدة بذمة �شركة �لبارجيل للخدمات �لفنية - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك دبي �لإ�شامي �شركة م�شاهمة عامة وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر 
�ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن 
و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )458.681.00 درهم( وذلك 
ح�شب �لثابت بك�شوف �حل�شابات و�مل�شتند�ت �ملرفقة و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق  2019/6/24 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/582  جتاري كلي               

�ل  �شهيل  �لتجارية 2-�ل�شيخة موزه عبيد  للو�شاطة  �ملدعي عليه / 1- كريفورد  �ىل 
مكتوم 3-نادر�حمد حممود �ل�شمايره 4-ممدوح عبد�لعال �بر�هيم �شحاته جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شوندر�م �شو�ميناتان وميثله / �حمد �حلاج خادم بطي 
عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ملهريي  �مليدور 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2862600( وق���دره  مببلغ  بالت�شامم 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  و�ل��ف��ائ��دة  12% من 
فاأنت مكلف  Ch1.B.8 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2019/6/17  �لثنني 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : منة خلدمات �لبنية - �س ذ م م  
�لعنو�ن : م�شتودع 85 ملك �ل�شيخ �شعيد بن حممد بن ح�شر - جبل علي بردبي - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 668250  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1093044 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�أع��اه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
دبي بتاريخ 2019/5/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8 وعلى 
للتدقيق  �جلييريودي  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�شعايل  - ملك عبد�هلل  رق��م 204  :  مكتب  �لعنو�ن  و�ملحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة 
 - �لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�شعايل  204- ملك عبد�هلل  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
منة  لت�شفية   �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية 
بتاريخ  دب��ي  ق���ر�ر حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م   خلدمات �لبنية - �س ذ م 
2019/5/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه ، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : غورمية بارترن للتجارة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 431 - 432 ملك موؤ�ش�شة �لإمار�ت �لعامة للبرتول - بردبي - �لو�شل 
- �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 714442  رقم �لقيد بال�شجل 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1141578  : �ل��ت��ج��اري 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7 
�سليم ر�جكو تو�ل  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  وعلى من لديه 
�لرقة  �لعنو�ن : مكتب رقم 1608 ملك �مل�شرف �لعربي لا�شتثمار -  حما�سب قانوين 
،  هاتف : 2368945-04  فاك�س : 2368944-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �سليم ر�جكو تو�ل حما�سب قانوين
�لعنو�ن : مكتب رقم 1608 ملك �مل�شرف �لعربي لا�شتثمار - �لرقة ، هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-2368944  : فاك�س   04-2368945  :
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية  غورمية 
بارترن للتجارة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7 وعلى من لديه �أي 
بدبي على  �لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/4058  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �شكاي  �ي  �م  1-�ف   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم���ل �لق����ام����ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /حم���م���ود حم��م��د ع���ب���د�هلل ح�����ش��ن ق���د �أق����ام 
 21619( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ل�شكوى:mb193908210ae/2019 وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
�ملو�فق 2019/6/20 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/4213  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ع��م وم��ق��ه��ى �وب����ر� ب��ل��و �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ب��ر�ج��ي��ث ه��ار���ش��ان��ا ف��رين��ان��دو ت��وم��اج��ى ق���د �أق���ام 
 13500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   mb193850614ae:ل�شكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���س   10.00 �ل�����ش��اع��ة   2019/6/23
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3513  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-�ل��ع��ق��د �مل��م��ي��ز ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة �������س.ذ.م.م جمهول 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /�ح���م���د رج����ب ع��ب��د�حل��م��ي��د ���ش��ي��د ق���د �أق����ام 
 11580( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وحددت   mb193053371ae:ل�شكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.4:بالقاعة ���س   10.00 �ل�����ش��اع��ة   2019/6/25
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/4063  عمايل جزئي

�حلازمي  م�شيعيد  ه��اين  ملالكها  �لفنية  لاعمال  1-زخ��رف��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�بر�هيم 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملزين  عبد�لبا�شط  حممود  حممد 
درهم   )2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   15500( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   MB193742204AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2019/6/25 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3554  عمايل جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ب��ن��ي��ان ل��اع��م��ال �ل��ف��ن��ي��ه ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�أقام  ق��د  �ل��رم��اح  ��شماعيل  فهمي  فتحي  �مل��دع��ي /حم��م��ود  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
 52100( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000( دره����م و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف رقم 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت   MB193102860AE/2019:ل�شكوى�
لذ�   ch2.E.22:بالقاعة �س   08.30 �ل�شاعة   2019/7/2 �ملو�فق  �لثاثاء 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2019/2165  عمايل جزئي 

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للتجارة  �لهد�يا  قرية  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/مون�شرو �دنييى �وبي�شادى نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
بحكمت  �وبي�شادى  �دنييى  ل�شالح/مون�شرو  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/4/25
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )13000( درهم 
وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب 
عمل �خر و�لزمتها �ملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما 
عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/600  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- جنمة �لرب�شاء لتنظيف �ملباين جمهول حمل 
عليك  �أق���ام   قد  كي�شيتو   �لتنفيذ/رونالد  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )8797( وق���دره  ب��ه 
بال�شافة �ىل مبلغ )855( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/1467  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- جاويد �شبري للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/حممد ع��م��ر�ن �هلل دي��ت��ا  قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )58605( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�شافة �ىل مبلغ )5917( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�صلطان بن حممد القا�صمي ي�صتقبل جلنة انتخابات« الوطني الحتادي« 

•• ال�صارقة-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد 
��شرت�تيجية  �أن  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  نائب  و 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شاأن م�شاركة �أفر�د �ملجتمع كافة 
�لرتقاء  �شاأنها  م��ن  �ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  و  �ل��وطنية  �مل�ش�����وؤولية  يف 
�ملجتمع  وقيم  مكت�شبات  على  و�حل��ف��اظ  �حل��ي��اة  مناحي  بجميع 

�لإمار�تي.
ونوه �شموه خال لقائه » جلنة �إمارة �ل�شارقة لنتخابات �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي 2019 » �شباح �م�س مبكتب �شمو �حلاكم �إىل 
و�لعمل  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف  �لنتخابية  �لثقافة  تر�شيخ  �أهمية 

م��ن ق��ب��ل جميع �ل��ن��اخ��ب��ني و�مل��ر���ش��ح��ني يف �لإم�����ارة ع��ل��ى تقدمي 
�خلطط  وفق  �لنتخابية  �لعملية  ل�شري  ومتميزة  م�شرفة  �شورة 

�ملو�شوعة لها لاإ�شر�ك �لفعال للمو�طن.
و �طلع �شموه على مهام �للجنة �لتي تعد �إحدى جلان �لإمار�ت و 
متثل �أحد �لأجهزة �لتنفيذية للجنة �لوطنية لانتخابات وتعرف 
على �خت�شا�شات �للجنة و جميع �لأمور �لفنية و �لإد�رية �ملتعلقة 
جلنة  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �لنتخابات  باجر�ء 

�إد�رة �لنتخابات.
و قدم �أع�شاء �للجنة �شكرهم ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 
ل�شمان  وتوجيهاته  �للجنة  لعمل  دعمه  على  �لقا�شمي  �شلطان 

جناح �شري �لعملية �لنتخابية يف �لإمارة.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة-وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�ل�شارقة �م�س مبكتب �شمو �حلاكم 
�لأ�شبوعي  �ج��ت��م��اع��ه  ب��ال�����ش��ارق��ة 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�شمو  وبح�شور  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
 . �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لجتماعات  وتاأتي �جلل�شة �شمن 

وذلك ملدة �شنتني �إ�شافيتني.
و�شمن ما ��شتجد من �أعمال �طلع 
�ملجل�س على جدول �أعمال �جلل�شة 
�لنعقاد  ل�����دور  ع�����ش��رة  �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م���ن  �ل���ع���ادي 
�ل�شت�شاري  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل��ت��ا���ش��ع 
�شتعقد  و�ل���ت���ي  �ل�����ش��ارق��ة  لإم������ارة 
يونيو   13 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم 
على  �مل��ج��ل�����س  و�ط��ل��ع  2019م. 
م���ن �شاحب  �ل�������ش���ادرة  �مل��ر����ش��ي��م 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 

�لأعلى حاكم �ل�شارقة .

�لنفقات،  وت�شنيف  و�لإي�������ر�د�ت، 
للجهات  �خل����ت����ام����ي  و�حل���������ش����اب 
�مل�شتقلة  ول��ل��ج��ه��ات  �حل��ك��وم��ي��ة، 
وتقديره  �شكره  �ملجل�س  وق���دم   ..
ل��ف��ري��ق ع��م��ل �ل���د�ئ���رة ع��ل��ى م��ا مت 
�لعامة  �مليز�نية  من جهود لإعد�د 

حلكومة �ل�شارقة.
ون���اق�������س �مل��ج��ل�����س م�������ش���روع ق���ر�ر 
�ل�شيد  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ش���اأن  �مل��ج��ل�����س 
�ل��رتف��ي��ه��ي ل��اأ���ش��م��اك يف �إم�����ارة 
�ل�������ش���ارق���ة، وب���ع���د م��ن��اق�����ش��ة م���و�د 
وبنود �لقر�ر و�إبد�ء �ل�شادة �أع�شاء 
�ملجل�س ماحظاتهم حولها، وجه 

للمجل�س  �لع��ت��ي��ادي��ة  �لأ�شبوعية 
مناق�شة  على  خالها  د�أب  و�ل��ت��ي 
�ملتعلقة  �مل��و���ش��وع��ات  �ل��ع��دي��د م��ن 
و�إ�شد�ر  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  ب�����ش��وؤون 
�لقر�ر�ت و�لقو�نني لتحقيق روؤية 

�لإمارة .
و�عتمد �ملجل�س �حل�شاب �خلتامي 
2018م  ل��ع��ام  �ل�شارقة  حلكومة 
بن  حممد  �ل�شيخ  ��شتعر�س  حيث 
�شعود �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �ملالية 
و�لذي  �خلتامي  �لتقرير  �ملركزية 
�إىل  �لتنفيذية،  �خلا�شة  ت�شمن 
�مل�شروفات  م��ق��ارن��ة  ب��ي��ان  ج��ان��ب 

وت�شمينها  ب��ه��ا  ب���الأخ���ذ  �مل��ج��ل�����س 
م�شروع �لقر�ر.

ك���م���ا ن���اق�������س �مل��ج��ل�����س ع������دد� من 
�ملقدمة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �مل��ق��رتح��ات 
من هيئة �لوقاية و�ل�شامة و�لتي 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��وف��ري �أع��ل��ى معايري 
خمتلف  يف  و�ل�������ش���ام���ة  �لأم��������ن 
�ملجل�س  ووج�����ه  و�مل����و�ق����ع  �مل���ب���اين 
�ملعنية  �جل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ملجل�س  و�عتمد  �ملقرتحات.  حول 
مقرتح �إعفاء �مل�شاريع �ملدعمة من 
�مل�شاريع  لدعم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 
�لر�شوم،  م���ن  “رو�د”  �ل���ري���ادي���ة 

الإمارات ت�صلم ال�صحة اليمنية �صحنة اأدوية ملكافحة املالريا

اإقامة دبي« تنهي اإجراءات مليون و302 األف و460 م�صافرا خالل عطلة عيد الفطر  

•• عدن-وام:

�ملزمنة  بالأمر��س  �خلا�شة  �لأدوي���ة  �شحنة من  �لإم���ار�ت  دول��ة   قدمت 
ومكافحة �نت�شار �ملاريا �إىل وز�رة �ل�شحة �ليمنية وذلك يف �إطار حملة 
يف  �ل�شيول  مت�شرري  لإغاثة  �لدولة  �أطلقتها  �لتي  �لعاجلة  �ل�شتجابة 

عدن وحلج وعدد من �ملحافظات �ليمنية.
ويف هذ� �ل�شدد .. و�شلت �إىل ميناء عدن �أم�س �لأول �شحنة �لأدوية �لتي 

تاأتي يف �إطار حر�س دولة �لإمار�ت على تقدمي �مل�شاعدة و�لعون لل�شعب 
وز�رة  وكيل  �لوليدي  علي  �لدكتور  ��شتقبالها  يف  وك��ان  �ل�شقيق  �ليمني 
�ل�شحة �ليمنية و�لدكتورة �إ�شر�ق �ل�شباعي وكيلة وز�رة �ل�شحة بح�شور 
يف  �لدو�ئي  لاإمد�د  �لوطني  �ملركز  عام  مدير  مي�شري  �شعاد  �لدكتورة 

�ليمن وحممد �ل�شحي ممثل هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي بعدن .
�شكره  عن  �ليمنية  �ل�شحة  وز�رة  وكيل  �لوليدي  علي  �لدكتور  و�أع���رب 
وقت  يف  �لعاجلة  و�مل�شاعدة  �لدعم  ه��ذ�  على  �لإم���ار�ت  لدولة  وتقديره 

وظروف ��شتثنائية تعي�شها �ل�شحة �ليمنية يف خمتلف �ملحافظات جر�ء 
�لدعم  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�   .. و�لفي�شانات  �جل��وي  �ملنخف�س  �أح���د�ث 
وقت  باأ�شرع  عليها  �شنعمل  جاهزة  خطة  عرب  �ل�شحة  مكاتب  �شي�شمل 

ممكن.
على  حتتوي  �ل�شحنة  �أن  مي�شري  �شعاد  �لدكتورة  �أو�شحت  جانبها  من 
و�مل�شت�شفيات  للمر�كز  �إر�شالها  و�شيتم  �أدوية وم�شتلزمات طبية خمتلفة 
�مل�شاعد�ت  �أن  �إىل  لفتة   .. �ليمنية  �ملحافظات  يف  �ل�شحية  و�ل��وح��د�ت 

�لإمار�تية حا�شرة يف كل �لأوقات و�لأزمات .. معربة عن �شكرها وتقديرها 
لدولة �لإمار�ت على هذ� �لدعم يف وقت نحن باأم�س �حلاجة له .

يذكر �أن دولة �لإمار�ت قدمت خال �ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية دعما كبري� 
و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات  و�شيانة  ترميم  �شمل  �ليمن  يف  �ل�شحي  للقطاع 
�لطبية  �مل�شاعد�ت  و�إطاق ج�شر بحري وجوي وبري لتقدمي  �ل�شحية 
و�ل�شحية ب�شكل مبا�شر وعرب �ملنظمات �لدولية كما �شاهمت ب�شكل كبري 

يف دعم قطاع �ل�شحة ملو�جهة مر�س �لكولري� .

•• دبي-وام:

�ح�شائيات  عن  بدبي  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لاإقامة  �لعامة  �لإد�رة  ك�شفت 
معامات �أذونات �لدخول و�لإقامة �ملنجزة خال فرتة عيد �لفطر و�لتي 

��شتمرت من 30 مايو �ملا�شي �إىل 8 يونيو �جلاري.
فقد بلغ عدد �ملعامات �ملنجزة 253 �ألف معاملة يف حني بلغ عدد حركات 
�لدخول و�خلروج عرب �ملنافذ �جلوية و�لبحرية و�لربية يف جميع منافذ 
دبي مليونا و302 �ألف و 460 حركة للم�شافرين خال �لفرتة نف�شها 
. وبلغ عدد �مل�شافرين �لقادمني و�ملغادرين عرب �ملنافذ �جلوية مليونا و 
م�شافر يف حني بلغ عدد �مل�شافرين �لقادمني و�ملغادرين عرب  �ألف   175
�ملنافذ �لربية 113 �ألف م�شافر وعرب �ملنافذ �لبحرية 14 �ألفا و 460 

م�����ش��اف��ر� يف ح��ني �أن��ه��ى م��ن��ف��ذ ح��ت��ا �ل����ربي خ���ال �آخ����ر ي���وم يف �لعطلة 
�إجر�ء�ت 16 �ألفا و 803 م�شافرين.

�ملغادرين  �شالت  يف  و�ملنت�شرة  �لذكية  �لبو�بات  م�شتخدمي  عدد  وو�شل 
و �لقادمني يف مطار�ت دبي و �لبالغ عددهم 122 بو�بة �إىل 352 �ألفا 
و306 م�شتخدمني �لأمر �لذي �أ�شهم يف �شرعة �إنهاء �إجر�ء�ت �مل�شافرين 

وت�شهيل حركة �لعبور عرب منافذ دبي �جلوية .
و500 مكاملة  �ألفا   12 �لعيد  خ��ال  �آم��ر«   « �ت�شال  وتلقى فريق مركز 
ت�شمنت خدمات �لرد �لآيل حول بع�س �خلدمات ومنها �ل�شتف�شار عن 

�جناز �ملعامات و�ملحادثات �للكرتونية.
ويعمل مركز خدمات �ملطار يف مبنى رقم 3 مبطار دبي �لدويل على مد�ر 
�ل�شاعة طيلة �أيام �ل�شبوع و �لعطل �لر�شمية لت�شهيل �إجر�ء�ت �مل�شافرين 

و�ملو�طنني .
عام  �مل��ري مدير  �أحمد  �ل��ل��و�ء حممد  �شعادة  �أك��د   .. مت�شل  �شعيد  على 
زي��ارت��ه مطار�ت  خ��ال  بدبي  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لاإقامة  �لعامة  �لإد�رة 
�أف�شل  وفق  متكاملة  عمل  �آليات  و�شع  على  حر�شت  دبي  �إقامة  �أن  دبي 
�مل�شافرين عرب منافذ دبي  �لدر��شات و�ملمار�شات �لعاملية لت�شهيل حركة 
تز�يد  ظ��ل  يف  وذل��ك  �شامتهم  ل�شمان  كافة  �لأمنية  �لتد�بري  و�ت��خ��اذ 
�أعد�د �مل�شافرين �لقادمني و�ملغادرين ل�شيما يف فرتة �لأعياد و�لعطات 

�لر�شمية.
و قال �ملري �إن �جلهودة �مل�شتمرة �لتي بذلها موظفو �إقامة دبي �أ�شهمت يف 
حتقيق �جناز قيا�شي يف �أعد�د �مل�شافرين �ملغادرين و�لقادمني عرب منافذ 

دبي.

و تفقد �ملري خال �لزيارة - �لتي ر�فقه فيها نائبه �شعادة �للو�ء عبيد 
مهري بن �شرور و عدد من كبار �ل�شباط و م�شوؤويل �قامة دبي - .. �شري 

�لعمل ب�شالت �لقادمني و�ملغادرين يف مطار�ت دبي �لدولية.
�إجر�ء�ت  لإنهاء  دب��ي  مطار�ت  ج��و�ز�ت  موظفي  ��شتعد�د�ت  على  و�طلع 

�مل�شافرين .
..م�شري� �إىل �أن �إقامة دبي لديها فريق عمل من �ملوظفني ذو كفاءة عالية 

�أثبت جد�رته بهذه �مل�شوؤولية �مللقاة على عاتقه.
�شري  على  خالها  و�ط��ل��ع  �ل���ربي  حتا  منفذ  زي���ارة  �جل��ول��ة  �شملت  كما 
�لعمل يف �ملنفذ و�خلدمات �لتي يتم تقدميها يف مر�فقه .. م�شيد� بجهود 
خ��ال عطلة  باملنفذ  ر�أ���س عملهم  على  �ملتو�جدين  دب��ي  �إق��ام��ة  موظفي 

�لعيد و دورهم �لفاعل يف ت�شهيل �إجر�ء�ت �مل�شافرين .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة –الفجر:

لإم���ارة  �ل���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س  يعقد 
ع�شرة  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  جل�شته  �ل�����ش��ارق��ة 
�لعا�شر  غ���د �خل��م��ي�����س  ي���وم  ���ش��ب��اح 
1440ه�  ل���ع���ام  ����ش���و�ل  ���ش��ه��ر  م���ن 
�ل���ث���ال���ث ع�����ش��ر م���ن يونيو  �مل����و�ف����ق 
عن  �ل�شتار  لي�شدل  2019م  لعام 
�أعماله لدور �لنعقاد �لعادي �لر�بع 

من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع.
�ل�شاعة  مت����ام  يف  �جل��ل�����ش��ة  وت���ق���ام 
�ل��ع��ا���ش��رة �شباحا وذل���ك مب��ق��ره يف 
ب��رئ��ا���ش��ة خولة  �ل�������ش���ارق���ة  م��دي��ن��ة 
�ملجل�س  رئي�شة  �مل��ا  عبد�لرحمن 

�ل�شت�شاري.
جل�شته  يف  �مل��ج��ل�����س  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
�لعادي  �لنعقاد  دور  �ختتام  مر��شم 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م����ن  �ل����ر�ب����ع 

�لتا�شع من خال ��شتعر��س تقارير 
�للجان بجانب �إلقاء  رئي�س �ملجل�س 
وتاوة  للمجل�س  �خلتامية  للكلمة 

مر�شوم ف�س �لدورة.
بعدها يقوم �ملجل�س بتكرمي فائزيه 
جائزة  يف  �أو����ش���م���ة  خ��م�����ش��ة  مب���ن���ح 
وهي:  للتميز  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
لأف�شل  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  و���ش��ام 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  وو���ش��ام  ع�شو 

�لإ�شر�يف  �ملجال  يف  موظف  لأف�شل 
لأف�شل  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  وو�شام 

وو�شام  �لإد�ري  �مل��ج��ال  يف  م��وظ��ف 
�ملجل�س �ل�شت�شاري لأف�شل موظف 

يف �ملجال �لتخ�ش�شي وو�شام �ملجل�س 
�ل�شت�شاري للجندي �ملجهول.

�صرطة الفجرية اأول جهة حكومية 
احتادية ترتبط بالهوية الرقمية

•• الفجرية-الفجر:

�لعامة ل�شرطة �لفجرية  �لقيادة  �أنهت 
�إجر�ء�ت �لربط بالهوية �لرقمية كاأول 
م�شتوى  على  �حت��ادي��ة  حكومية  جهة 
و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك   ، �ل���دول���ة 
ت�شمح  مما  �ت�شالت  تنظيم  هيئة  مع 
خدماتها  �ىل  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني  ب��و���ش��ول 

�حلكومية �للكرتونية �لذكية .
وي���ه���دف ه����ذ� �ل��ت��ط��ب��ي��ق �جل���دي���د �إىل 
�لإمار�ت  دول��ة  حكومة  �أه���د�ف  خدمة 
�لرقمي  �لتحول  حتقيق  �إىل  �لر�مية 
و�ل��ت��خ��ل�����س م��ن �مل��ع��ام��ات �ل��ورق��ي��ة ، 
عرب تطبيق UAE Pass  ، وميكن 
للمتعامل �ل�شرت�ك يف �لهوية �لرقمية 

�خلا�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لهوية  بطاقة  م�شح  تت�شمن  خطو�ت  ث��اث  طريق  عن 
�للكرتوين  �لربيد  وع��ن��و�ن  �ملحمول  �لهاتف  رق��م  من  و�لتحقق   ، باملتعامل 
�خلا�س به ، ثم حتديد كلمة �شر خا�شة بالهوية .  كما تقدم �أي�شا حلول �شهلة 
للدخول �ىل �خلدمات عرب �لهو�تف �لذكية دون �حلاجة �ىل كلمة �شر �أو ��شم 
و�لتحقق من   ، رقمياً  �مل�شتند�ت  �لتوقيع على  �إمكانية  ، ف�شا عن  م�شتخدم 
�شحتها دون �حلاجة لزيارة مر�كز �خلدمة . و�أكد �شعادة �للو�ء حممد �أحمد 
بن غامن �لكعبي �لقائد �لعام ل�شرطة �لفجرية �أن �شرطة �لفجرية �شباقة د�ئما 
لكل ماهو جديد يف جمال �لذكاء �ل�شطناعي وكل ما يتعلق باخلدمات �لذكية 

حر�شا منه على تلبية رغبات �جلمهور وفقا لتطلعاتهم .

•• ال�صارقة –الفجر:

�لإد�رة  يف  ماج�شتري  ر���ش��ال��ة  �أو���ش��ت 
�ل�شارقة  ج���ام���ع���ة  م����ن  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
بالدولة  �ل���ع���ام  �ل���ق���ط���اع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�لتي  �لعو�مل  من  جمموعة  بتحقيق 
وتو�شيع  �إي��ج��اد  على  �لعمل  تت�شمن 
�ملوؤ�ش�شية  �ل��رب�ع��ة  مفهوم  وت��ع��ري��ف 
من  �لبتكارية  قدر�تها  وتطوير  بها، 
�أق�����ش��ام �لبحث  خ���ال �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
قدر�تها  ل��ت��ع��زي��ز  وذل����ك  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�لبتكار  �ىل  �لتقليدية  م��ن  لتنتقل 
لتحقيق روؤية دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
عاٍل  و�أد�ٍء  ب��ن��ج��اٍح  2030م  �مل��ت��ح��دة 

وم�شتد�م. 
وتناولت �لر�شالة، �لتي تعد �لأوىل من 
وقدمتها  �ل��دول��ة،  جامعات  يف  نوعها 
�شليمان  �شاحلة  �لمار�تية  �ملهند�شة 
�حل�شاين، وجاءت بعنو�ن “��شتك�شاف 
يف  �ملوؤ�ش�شية  للرب�عة  �ملحتمل  �ل��دور 

�لقطاع �لعام لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�لربوفي�شور  عليها  �ملتحدة” و�أ�شرف 
�لهند�شة  �أوجياكو من كلية  جورديان 
�ملختلفة  �ل��ع��و�م��ل  �ل�����ش��ارق��ة،  جامعة 
�لقطاع  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ���ن  مت���كرّ �ل���ت���ي 
�لعام �حلكومي من ��شتغال قدر�تها 
�حلالية، و��شتك�شاف �لفر�س �جلديدة 
�لرب�عة  حتقيق  لكيفية  ف��ه��م  ل��ب��ن��اء 
ما ميثل هدف  وهو  لديها،  �ملوؤ�ش�شية 
لتحقيق  �ملوؤ�ش�شات  لهذه  ��شرت�تيجي 
م����زي����د م�����ن �جل���������ودة و�لب�����ت�����ك�����ار يف 

خدماتها و�أعمالها. 
ومنحت كلية �لدر��شات �لعليا بجامعة 
�حل�شاين  �شاحلة  �لباحثة  �ل�شارقة، 
�لهند�شية  �لد�رة  �ملاج�شتري يف  درجة 
بتقدير �متياز مع مرتبة �ل�شرف، �ىل 

جانب درع �لتفوق �لعلمي.
 وت��ق��ول �ل��ب��اح��ث��ة �أن��ه��ا ع��م��ل��ت خال 
م�����ش��روع ر���ش��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى ط���رح ثاثة 
وحتليل  در�����ش���ة  م��ن  للتمكن  �أ���ش��ئ��ل��ة 

�لقطاع  يف  �ملوؤ�ش�شية  �ل��رب�ع��ة  و�ق���ع 
�أع���دت جمموعة  ب��ال��دول��ة، كما  �ل��ع��ام 
�ل��ت��ي مي��ك��ن تطبيقها  �ل��ع��و�م��ل  م���ن 
ل���ت���ح�������ش���ني م�������ش���ت���وى �ل������رب�ع������ة يف 
�أنه  �ىل  ت��و���ش��ل��ت  ح��ي��ث  �مل��وؤ���ش�����ش��ات، 
�لتناق�شات  �كت�شاف  يف  �لنظر  يجب 
�ىل  �لرب�عة،  �بعاد  خمتلف  يف  وحلها 
جانب �لعو�مل و�لآليات �لأخرى �لتي 
بذلك،  �ل��ق��ي��ام  يف  ت�����ش��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
�ملهارة  درج��ة  حت�شني  ميكن  وبالتايل 
حجم  �ىل  �لنظر  بغ�س  للموؤ�ش�شات، 
�أن  يعني  مم��ا  �شناعتها،  �أو  �ملوؤ�ش�شة 
يف  �ملوؤ�ش�شية  �ل��رب�ع��ة  حتقيق  ميكن 
�لكبرية  �أو  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
ب��ن��ف�����س �ل���درج���ة �مل��ط��ل��وب��ة، م���ن �جل 

حت�شني كافة �خلدمات �ملقدمة. 
ومتحورت �لأ�شئلة �خلا�شة بامل�شروع، 
�لباحثة، �لتي ناق�شها �لبحث  بح�شب 
�لتمكينية  �ل���ع���و�م���ل  م���اه���ي  ح�����ول: 
�لعام؟  �لقطاع  موؤ�ش�شات  يف  للرب�عة 

و�ل���ذي ينق�شم  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وؤ�ل  يليها 
موؤ�ش�شات  ت�شنف  ك��ي��ف  ���ش��ق��ني،  �إىل 
�لقطاع �لعام يف دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة؟ وما هي �ملتطلبات �لتي يلزم 
لتحقيق  �ملوؤ�ش�شات  تلك  يف  ت��و�ف��ره��ا 
يطرح  بينما  �ملرونة؟  م�شتويات  �على 
�ل�شوؤ�ل �لثالث و �لأخري ت�شاوؤلت عن 
ما هي جمموعة �لآليات �أو �لإجر�ء�ت 
�لإد�ري��ة �لازمة لتحقيق �لرب�عة يف 
�لقطاع �لعام يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة على �شوء روؤية 2030 ؟.
�لتي  �لثاثة  �لأ�شئلة  مناق�شة  ومتت 
تطبق  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  حم���ور  �شكلت 
�لقطاع  موؤ�ش�شات  على  �لأوىل  للمرة 
�لعام، مناق�شة م�شتفي�شة، �أ�شادت بها 
جلنة �لتحكيم، لتخل�س �لر�شالة �ىل 
حتديد جمموعة من �لعو�مل �لهامة 
�لقطاع  م��وؤ���ش�����ش��ات  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  �ل���ت���ي 
�أهد�فها يف �لرب�عة  �لعام من حتقيق 
ن��ت��ائ��ج مناق�شة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة.  وج����اءت 

جمموعة �لآليات لتحقيق روؤية دولة 
2030م  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
كافة  �إل��ي��ه  ت��ه��دف  م��ا  م��ع  ، متما�شية 
�لعام   �لقطاع  يف  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات 
2030م،  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و���ش��ع��ي��ه��ا 
حيث وجدت �لدر��شة �أنه ميكن �إن�شاء 
�آليات من خال �لهياكل �لتنظيمية و 
�مل�شتقبلية من  �لتعلم عن �لجتاهات 
و�ع���د�د  �مل�شتقبل،  ����ش��ت�����ش��ر�ف  خ���ال 
�آليات �لختيار - �لتخ�شي�س، و�آليات 
�لت�����ش��ال �ل��د�خ��ل��ي و�خل��ارج��ي، ومن 
�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  حتقيق  �أج��ل 

باأعلى م�شتويات �ملرونة �ملوؤ�ش�شية.
و�خ���ت���ت���م���ت �ل���ب���اح���ث���ة، �ل���ت���ي �أو����ش���ت 
و�أهمية  ب��ر���ش��ال��ت��ه��ا  �مل��ن��اق�����ش��ة  جل��ن��ة 
مو�شوعها، بالإ�شارة �ىل �أن �لدر��شة، 
مب���ا ت��ط��رق��ت �إل���ي���ه، ���ش��وف ت�����ش��ه��م يف 
للنظر  م�شتقبلية  لدر��شات  �آفاق  فتح 
تو�شيح  و�ي����ج����اد  �مل�������ش���األ���ة،  ه����ذه  يف 
ل���ل���رب�ع���ة د�خ�����ل �ل���ق���ط���اع �ل���ع���ام من 

هذه  �شت�شاعد  ك��م��ا  ن��ظ��ري،  م��ن��ظ��ور 
�لقطاع  يف  �ملوؤ�ش�شات  �لثاثة  �لنتائج 
مرونة،  �أك����ث  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �ل���ع���ام 
وبالتايل �شتزيد من م�شتوى �لرب�عة 
�ملوؤ�ش�شية وحتقيق روؤية �لدولة خال 
�لع�شر �شنو�ت �ملقبلة، و�ملحافظة على 
للدولة  �ل��ع��ال��ي��ة  �لت�شنيفات  م��ر�ك��ز 
�لقيا�شية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  يف  وموؤ�ش�شاتها 

�لعاملية. 
وكانت جلنة مناق�شة ر�شالة �ملهند�شة 
ت�شرفت  �ل���ت���ي  �حل�������ش���اين  ����ش���احل���ة 
و�خلريجات  �خلريجني  كلمة  باإلقاء 
�إ�شاد�ت  قدمت  قد  �لتخريج،  يف حفل 
ولختيار  �ل��ر���ش��ال��ة،  لأه��م��ي��ة  ك��ب��رية 
ناق�شته،  �ل����ذي  ل��ل��م��و���ش��وع  �ل��ب��اح��ث��ة 
�لعملية  �خل���رب�ت  م��ن  و�ل���ذي يجيء 
و�أ�شارت  ب��ه��ا.  تتمتع  �ل��ت��ي  و�لعلمية 
ر�ئدة  ت��ع��د  �ل��ر���ش��ال��ة  �أن  �ىل  �للجنة 
ناق�شت  �ل��ت��ي  �لأب��ح��اث  م�شتوى  على 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  �ل����رب�ع����ة 

�آفاقاً  وت��ف��ت��ح  �ل���دول���ة،  �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�ل��ب��اح��ث��ني يف خمتلف  �أم�����ام  ج���دي���دة 
ذ�ت  يف  �أب��ح��اث��اً  لتقدمي  �لتخ�ش�شات 
�لجتاهات  خمتلف  تتناول  �ملو�شوع، 
�ملتعددة، وذلك  �لإد�رية بتخ�ش�شاتها 

لتقدمي روؤية م�شتد�مة ت�شتفيد منها 
خا�شة  �أهد�فها،  حتقيق  يف  �ملوؤ�ش�شات 
�لبتكار  حم���اور  ت��ط��رح  �ل���دول���ة  و�أن 
و�جلودة و�ملوؤ�ش�شية يف كافة �خلدمات 

للم�شتهلكني.

•• ال�صارقة - وام:

�لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن��ت  جميلة  �ل�شيخة  ���ش��ع��ادة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�ملدينة  �لإن�شانية جهود  للخدمات  �ل�شارقة  عام مدينة  مدير 
و  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ���ش��خ��ا���س  خ��دم��ة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  وم�شاريعها 

حت�شني جودة حياتهم .
جاء ذلك خال لقائها �شعادة جيون يونغ ووك �لقن�شل �لعام 
جلمهورية كوريا �جلنوبية يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية و�لوفد 
باأق�شامها  فيها  �لتي جال  للمدينة  زيارته  �إط��ار  له يف  �ملر�فق 
و ف�شولها و�طلع على �لرب�مج �لتدريبية و�لتعليمية �ملقدمة 

للطلبة ذوي �لإعاقة على يد �أمهر �لخت�شا�شيني و�ملعلمني.
�إطار  تاأتي يف  �إن زي��ارة �لوفد �لكوري  �ل�شيخة جميلة  و قالت 
�لعديد  �إىل  �جلانبني م�شرية  و�مل�شتمرة بني  �ملثمرة  �لزيار�ت 
من �لفعاليات �لتي تنظم بالتعاون مع جهات وموؤ�ش�شات كورية 
 /AT EDUCOM/ و منها م�شابقة �لتطبيقات �مل�شاندة
�لتي جتري بالتعاون مع مركز جودة �حلياة �لتقنية يف جامعة 
�شيوؤول �لوطنية بهدف ن�شر �لوعي بني طاب �جلامعات حول 

دور �لتقنيات �مل�شاندة يف متكني �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة.
و �أ�شارت �إىل �مل�شاركات �ل�شابقة لقن�شلية �جلمهورية �لكورية 
يف خميم �لأمل �لذي تنظمه �ملدينة �شنويا �إىل جانب ��شتمر�ر 

�لعام  منذ  �مل��دي��ن��ة  تنظمه  �ل���ذي  باملو�شيقى  �ل��ع��اج  ب��رن��ام��ج 
�لكورية. �إيو�  جامعة  مع  بال�شر�كة   2014

�ملدينة و حر�شها على  “ ب��ري��ادة  “ جيون يونغ ووك  �أ���ش��اد  و 
ثمن  و   .. �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  ومتكني  ومنا�شرة  �حتو�ء 
بهدف  لطابها  تقدمه  �ل���ذي  �ل��ت��دري��ب  و  �لتعليم  م�شتوى 

تنمية مهار�تهم وتعزيز قدر�تهم يف �ملجالت كافة.
مع  �لعاقة   “ �إن  �لكورية  للجمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�شل  وق��ال 
�ملدينة بنيت على �أ�ش�س متينة ور��شخة وهي م�شتمرة لتحقيق 
و�لتوعية  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ�شخا�س  خدمة  يف  �لنتائج  �أف�شل 

مببادئ �مل�شوؤولية �ملجتمعية و�آثارها �لإيجابية.

وفد كوري يزور مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية

•• ال�صارقة-الفجر:

بال�شر�كة  �لوطني  �لإ�شعاف  �حتفى   
مع جامعة �ل�شارقة يوم �أم�س بتخريج 
�لدفعة �لثانية “دفعة عام �لت�شامح” 
وخريجة  خ���ري���ج   25 ت�����ش��م  و�ل���ت���ي 
�مل�شعفني  وتاأهيل  �إع��د�د  برنامج  من 
�لإمار�تيني، �لربنامج �لتعليمي �لذي 
بالتعاون  �ل��وط��ن��ي  �لإ���ش��ع��اف  �أ���ش�����ش��ه 
م��ع ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة ل��ت��اأه��ي��ل كو�در 
�إك�شابهم  خال  من  وطنية  �إ�شعافية 
و�إعد�دهم  �ملهنية  و�ل��ك��ف��اءة  �مل��ع��رف��ة 
ب�شكل  �حليوية  �لقطاعات  يف  للعمل 
ي��ع��زز م��ن خ��ط��ط ح��ك��وم��ة �لإم�����ار�ت 
�خلدمات  وم��ن��ظ��وم��ة  �ل���ت���وط���ني  يف 

�لإ�شعافية يف �لدولة.
و�أقيم �حلفل يف حرم �جلامعة برعاية 
�لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي 
كل  وبح�شور  �ل�شارقة  جامعة  مدير 
�أح��م��د ���ش��ال��ح �لهاجري  �ل�����ش��ي��د  م��ن 
�لرئي�س �لتنفيذي لاإ�شعاف �لوطني، 
ق��ت��ي��ب��ة حميد  �ل���دك���ت���ور  و�لأ�����ش����ت����اذ 
ل�شوؤون  �ل�شارقة  جامعة  مدير  نائب 
�ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ك��ل��ي��ات 
�أحمد  و���ش��ع��ادة  �ل��ط��ب،  كلية  وعميد 
بوهارون �ل�شام�شي مدير عام �شندوق 
بوز�رة  للعاملني  �لجتماعي  �لتكافل 
“ فزعه،  �لد�خلية، �لع�شو �ملنتدب ل� 

و�شعادة �لعقيد �لدكتور علي �أبو �لزود 
مم��ث��ل ع��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
�ل�����ش��ارق��ة، وع���دد م��ن �مل�����ش��وؤول��ني من 
�ل�شارقة  وجامعة  �لوطني  �ل�شعاف 
و�أولياء  �لأ�شرت�تيجيني  و�ل�����ش��رك��اء 

�أمور �لطلبة. 
و�أعرب �ملهند�س ح�شني �أحمد �حلارثي، 
رئي�س جمل�س �إد�رة �لإ�شعاف �لوطني، 
ومثابرتهم  ب��اخل��ري��ج��ني  ف��خ��ره  ع��ن 
موؤكد�ً  بنجاح،   �لربنامج  �إمت��ام  على 
على �لتز�م �ل�شعاف �لوطني �مل�شتد�م 
�ل�شبابية  ب��ال��ط��اق��ات  �ل���ش��ت��ث��م��ار  يف 
قطاع  ورف��د  �لإ�شعاف  مهنة  لتوطني 
�لرعاية �ل�شحية باملزيد من �لكفاء�ت 
يف  ي�شهم  مما  �لإمار�تية،  �لإ�شعافية 
لتقدمي  �لإ���ش��ع��اف  بخدمة  �لرت��ق��اء 
�لأف�����ش��ل وت��ع��زي��ز �خل��دم��ات �ملقدمة 
�أث���ن���اء حفل  ك��ل��م��ت��ه  ل��ل��ج��م��ه��ور. ويف 
�لتخريج، عربرّ �أحمد �شالح �لهاجري 
�لرئي�س �لتنفيذي لاإ�شعاف �لوطني 
عن �شعادته با�شتكمال �لدورة �ل�شنوية 
على  م��وؤك��د�ً  �ل��ربن��ام��ج،  م��ن  �لثانية 
�أه��م��ي��ة �دم����اج ك����و�در وط��ن��ي��ة موؤهلة 
�لوطني،  �ل����ش���ع���اف  ط���و�ق���م  ���ش��م��ن 
ل��ي��ك��ون��و� ذخ�����ر� ل��ل��وط��ن وع���ل���ى �أمت 
�لإ�شعاف  قطاع  يف  للعمل  �جلاهزية  

�حليوي.  
و�أث������ن������ى �ل�����ه�����اج�����ري ع����ل����ى �ل����دع����م 

�لقيادة  م��ن��ح��ت��ه  �ل����ذي  �ل���احم���دود 
�حلثيثة  و�ملتابعة  للربنامج  �لر�شيدة 
للفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 
�ل���د�خ���ل���ي���ة،  و�ه���ت���م���ام كافة  وزي������ر 
وز�رة  م��ن  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء 
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  ووز�رة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�ملجتمع وجميع �شركاء �لربنامج.
ت��خ��ري��ج ه���ذه �لدفعة  ب����اأن  و�أ����ش���اف 
�أعلنه  ياأتي يف “عام �لت�شامح” �لذي 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
�آِل نهيان لري�شخ دولة �لإمار�ت  ز�يد 
�متد�د� لعام  للت�شامح  عا�شمة عاملية 

ب��اإذن �هلل-  ل��ه-  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  ز�ي��د 
�حلافلة  م�شريته  طيلة  مثل  و�ل���ذي 
�لت�شامح  ق��ي��م  �أ���ش��م��ى  ب�����الإجن�����از�ت 
�لآخر و�لنفتاح على  و�حلو�ر وتقبل 
تر�شيخها  على  وعمل  �لعامل  ثقافات 

بني �أبناء �لمار�ت.
�لإ�شعاف  �أن  �إىل  �ل��ه��اج��ري  و�أ����ش���ار 
مهنة �إن�شانية نبيلة و�شامية، �أ�شا�شها 
و�مل�شاعدة  �ل��ع��ون  ي��د  وم���د  �ل��رح��م��ة 
�أ�شا�س  ه���و  ف��ال��ت�����ش��ام��ح  ل���اآخ���ري���ن، 
�أخاقيات كل من ميار�س هذه �ملهنة، 
�لوطني  �لإ����ش���ع���اف  يف  �أن����ه  م�����ش��ي��ف��اً 
200 جن�شية  م��ن  �ك��ث  م��ع  نتعامل 

ومبد�أ �لعمل يقوم على قيم �لت�شامح 
�مل��ه��ن��ي و�ل��ت��ف��اين يف خ��دم��ة وحتقيق 
�شامة كل �إن�شان على �أر�س �لإمار�ت، 
للخطر  �لتعر�س  عند  حياته  و�إن��ق��اذ 
�ل��ن��ظ��ر عن  وب��غ�����س  �أي متييز  ب���دون 
�أو �لثقافة  �أو �لعرق  �أو �جلن�س  �للون 

�أو �ختاف �لأديان.
ت�شعى  �لإم�����������ار�ت  �أن  �أو������ش�����ح  ك���م���ا 
ع���رب ك��اف��ة م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا وم����ن بينها 
حتقيق  �ىل  �لوطني”  “�لإ�شعاف 
وبرنامج  �مل����ج����الت،  ��ى  ب�����ش��ترّ �ل��ت��م��ي��ز 
كافة  ي��ر�ع��ي  �لإم��ار�ت��ي��ني  �مل�شعفني 
�إع�����د�د م�شعفني  �ل��ت��م��ي��ز يف  م��ع��اي��ري 

�مل�شوؤولية  لتحمل  موؤهلني  مو�طنني 
�ل���و�ج���ب  �أد�ء  يف  وك����ف����اءة  ب����ج����د�رة 
�ل�شعاف  ب��ه  تعهد  �ل���ذي  �لإن�����ش��اين 

�لوطني منذ تاأ�شي�شه.
�لدكتور  �لأ����ش���ت���اذ  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ق��ت��ي��ب��ة ح��م��ي��د، ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة 
�لطبية  �ل��ك��ل��ي��ات  ل�����ش��وؤون  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لعلوم �ل�شحية وعميد كلية �لطب: 
تو��شل   �لتو�يل  على  �لثاين  “للعام 
ك��و�در وطنية  �إع��د�د  �ل�شارقة  جامعة 
عالية �لتاأهيل بال�شر�كة مع �لإ�شعاف 
�لوطني خلدمة كل �إن�شان على �أر�س 
�لإمار�ت، وذلك �نطاقا من �لر�شالة 

�ل��ت��ي حتملها �جل��ام��ع��ة يف  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�لتقدم  �لأك���ادمي���ي  �لأد�ء  ت��وظ��ي��ف 
�ملعريف لتعزيز نظام �لرعاية �ل�شحية 
�ل�����ش��ام��ل��ة وف����ق �أول�����وي�����ات �لأج���ن���دة 
 ،2021 �لإم�����ار�ت  ل��روؤي��ة  �لوطنية 
�جلامعة  رئي�س  لتوجيهات  وتنفيذ�ً 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ومدير 
�ل���دك���ت���ور حميد  �جل��ام��ع��ة �لأ����ش���ت���اذ 
�مل�شتمر  �ل�شعي  يف  �لنعيمي  جم���ول 
خلدمة �ملجتمع  و�لرتقاء بجودة حياة 
�لإن�شان.«   وتعليًقا على جتربته، قال 
وحب  “�لفخر   �شرف:  علي  �خلريج 
�لوطن وند�ء �لو�جب هو ما يجمعنا 
�لعمل،  م���ي���د�ن  يف  كم�شعفني  ن��ح��ن 
ود�ف�����ع ل��ن��ا يف �ل��ت��ف��اين و�لإخ���ا����س 
و�أمتنى  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  ر�شالتنا  ل��ت��اأدي��ة 
�ل�شباب  ل��ك��اف��ة  و�ل���ن���ج���اح  �ل��ت��وف��ي��ق 
�لمار�تيني �لذين �ختارو� هذ� �ملجال 
وقالت  م�شتقبًا.«  به  �شيلتحقون  �أو 
“�أ�شعر  �مل��ط��ل��ع��ي:  م����وزة  �خل��ري��ج��ة 
ب��ال�����ش��ع��ادة �ل��ك��ب��رية لخ���ت���ي���اري هذ� 
�ملجال، و�أمتنى �أن نكون قدوة ل�شباب 
متابعة  يف  ل��ن��ا  لان�شمام  �لإم�����ار�ت 
ه�����ذه �مل�������ش���رية وخ����دم����ة ج��م��ي��ع من 
يعي�س على �أر�س �لدولة.« و�شتنطلق 
للدفعة  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �ل������دورة 

بالربنامج  �مللتحقني  م��ن  �جل��دي��دة 
�ل�شارقة،  بجامعة  �ملقبل  �شبتمرب  يف 
�لأكادميي  �لعام  م��د�ر  على  وت�شتمر 
�لطب- كلية  يف   2020  2019-
مركز �لتدريب �لإكلينيكي و�جلر�حي 
برنامج  وي��ق��دم  �ل�����ش��ارق��ة.   بجامعة 
منهجية  وفق  �لإمار�تيني،  �مل�شعفني 
�أف�شل  ت��ع��ت��م��د  م��ب��ت��ك��رة  ت��دري�����ش��ي��ة 
و�لتدريبية  �لأك���ادمي���ي���ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�مل�شعفني  لإع���������د�د  ع���امل���ي���اً  �مل���ت���ب���ع���ة 
وت����زوي����ده����م ب����امل����ه����ار�ت و�خل������رب�ت 
�ملطلوبة للتعامل �لأمثل مع �حلالت 
�لإ���ش��ع��اف��ي��ة �حل���رج���ة يف م��رح��ل��ة ما 
�لطلبة  و���ش��ي��وؤه��ل  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى.  ق��ب��ل 
على  للح�شول  بالربنامج  �مللتحقني 
 EMT-I دبلوم فني طو�رئ ��شعاف
�ل�شعاف  �لعمل مبا�شرة مع  وفر�شة 
�لربنامج  �مت���ام���ه���م  ب��ع��د  �ل���وط���ن���ي 
�لوطني  �لإ�شعاف  �أن  يذكر  بنجاح.   
مد�ر  على  �لإ�شعافية  خدماته  يقدم 
�ل�����ش��اع��ة يف �مل��ن��اط��ق �ل�����ش��م��ال��ي��ة عرب 
�إ�شعافية موؤهلة ومزودة  كو�در وفرق 
�لإ�شعاف  ���ش��ي��ار�ت  �أ���ش��ط��ول  ب��اأح��دث 
�أعلى معايري  و�ملعد�ت �ملتطورة، وفق 
�مل�شت�شفى،  ق��ب��ل  م���ا  مل��رح��ل��ة  �ل��ت��م��ي��ز 
رقم  ويتيح طلب �خلدمة من خ��ال 
و�لتطبيق   998 �لإ���ش��ع��اف  ط����و�رئ 

.NA998 لإلكرتوين�

ين�سمون ر�سميا لطو�قم �لإ�سعاف �لوطني يف يوليو

الإ�صعاف الوطني وجامعة ال�صارقة يخرجان الدفعة الثانية من  »برنامج امل�صعفني الإماراتيني« 

بعنو�ن )��ستك�ساف �لدور �ملحتمل للرب�عة �ملوؤ�س�سية يف �لقطاع �لعام لالإمار�ت( 

�صاحلة احل�صاين تنال درجة املاج�صتري يف الدارة الهند�صية يف ر�صالتها التي 
ناق�صت مفهوم الرباعة املوؤ�ص�صية لتحقيق روؤية 2030م

املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة يعقد جل�صته الثامنة 
ع�صرة والأخرية غدا اخلمي�س وي�صدل ال�صتار عن اأعماله 

فقد �ملدعو / ناجى زخارى 
م�شر     ، م���ع���ت���وق  ع��ي�����ش��ى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A17186113( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0569149984

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د �مل���دع���و /ج��ن��ي��د �نور 
باك�شتان     ، �ن������ور  حم���م���د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )CY1803152( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0509905796

فقدان جواز �صفر
�شرييل   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�لفلبني     ، ت��ي��ب��اي��ان  �رب����ون 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A7607602P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

 0504457736

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو / عبد�هلل نعيم 
فل�شطني     ، طعيمه  ح�شن 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )N3169129( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0507633524

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو / حممد �شادق 
باك�شتان     ، �شبحان  ف�شل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )GZ5462131( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

055438826

فقدان جواز �صفر
ل������ول   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
�ل�شومال     ، ���ش��ال��ح  �ح��م��د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )P00638264( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

 0529393319

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

وقعت هيئة �لطرق و �ملو��شات يف 
من  حافلة   373 ���ش��ر�ء  عقد  دب��ي 
 474 بتكلفة   SB3 ف��ول��ف��و  ن���وع 
مليون درهم �إىل جانب عقد �شيانة 
�لنقل  10 �شنو�ت لدعم خطة  ملدة 
�مل�شتمر  �لنمو  مو�كبة  و  ب��الإم��ارة 
حافات  م�����ش��ت��خ��دم��ي  �أع��������د�د  يف 

�ملو��شات �لعامة.
�لتي   - تتميز �حل��اف��ات �جل��دي��دة 
مت توقيع عقد �شر�ئها على هام�س 
�لعاملي  م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س �لحت����اد 
ل��ل��م��و����ش��ات �ل���ع���ام���ة �مل��ن��ع��ق��د يف 
 - �شتوكهومل  �ل�شويدية  �لعا�شمة 
�لأوروبية  للمو��شفات  مبطابقتها 
�لكربونية  ب��الن��ب��ع��اث��ات  �خل��ا���ش��ة 

�ملنخف�شة “يورو 6« .

وقع عقد �ل�شر�ء عن �لهيئة �شعادة 
م��ط��ر �ل��ط��اي��ر �مل��دي��ر �ل��ع��ام رئي�س 
وعن  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  �مل��دي��ري��ن  جمل�س 
�شركة فولفو هوكن �أغنيفال رئي�س 

فولفو للحافات بح�شور عدد من 
�مل�شوؤولني من �جلانبني.

�إن  ����ش���ع���ادة م��ط��ر �ل���ط���اي���ر  و ق����ال 
ياأتي يف  �شر�ء �حل��اف��ات �جل��دي��دة 

متكاملة  ��شرت�تيجية  خطة  �إط���ار 
و�شعتها �لهيئة لارتقاء مبنظومة 
�إم��ارة دبي وفقاً  �لنقل �جلماعي يف 
وتقدمي  �لعاملية  �ملمار�شات  لأف�شل 

مل�شتخدمي  �خل�����دم�����ات  �أف���������ش����ل 
�ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي ومو�كبة  و���ش��ائ��ل 
�لنمو �مل�شتمر يف �أعد�د م�شتخدمي 

حافات �ملو��شات �لعامة .
 373 �����ش����ر�ء  ع���ق���د  �أن  �أو�����ش����ح  و 
“ فولفو” يت�شمن  حافلة من نوع 
م�شتوى  ذ�ت  ح��اف��ات  م��و����ش��ف��ات 
ع������ال م�����ن �لأم�����������ان و �ل���رف���اه���ي���ة 
و�جلودة تتميز مبحرك “يورو 6” 
�شامة  ومعايري  للبيئة  �ل�شديقة 
�أعلى وقابلية ��شتيعاب للتكنولوجيا 
و�لتطور�ت �مل�شتقبلية وهي م�شنفة 
�شمن �لفئة �لثانية لت�شنيف �لأمم 
�ملتحدة للمركبات »Class II« ما 
ت�شغيل �حلافات  يعطي مرونة يف 
ع��ل��ى �خل���ط���وط �حل�����ش��ري��ة وعلى 

�لطرق �لطويلة �ل�شريعة .
�غنيفول  ه���اك���ان  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 

تقييم  �إن  للحافات  فولفو  رئي�س 
�أ�شا�س  �مل��ن��اق�����ش��ة ج���رى ع��ل��ى  ه���ذه 
للملكية  �لإجمالية  �لتكلفة  مقارنة 
و�لتكاليف  �ل����وق����ود  ذل����ك  يف  مب���ا 
�أن  �إىل  م�������ش���ري�   .. �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
ع��ر���س ف��ول��ف��و ك���ان �خل��ي��ار �لأكث 
تقدير�  �لعقد  ه��ذ�  ويعد  تناف�شية 
للقيمة �لتي نقدمها لهيئة �لطرق 

و�ملو��شات.
و �أكد �أحمد ها�شم بهروزيان �ملدير 
�ملو��شات  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لعامة �أنه روعي يف �شر�ء �حلافات 
مطابقة  ت�����ك�����ون  �أن  �جل������دي������دة 
�خلا�شة  �لأوروب����ي����ة  ل��ل��م��و����ش��ف��ات 
حر�شا  �ل��ك��رب��ون��ي��ة  ب���الن���ب���ع���اث���ات 
مبا  للطاقة  وتر�شيد�  �لبيئة  على 
ي�شهم يف تقليل �لب�شمة �لكربونية 

للحافلة .

•• دبي-وام:

�طلع �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية على تفا�شيل خطة �لعمل �لتنفيذية لتاأمني فعاليات �إك�شبو 
و�خلطو�ت  �لأمنية  باجلو�نب  �خلا�شة  �ملر�حل  و  �ل�شتعد�د�ت  و   2020
�لعاملي وخطط �لقطاعات �لأمنية  �لو�جب �تخاذها حت�شري� لهذ� �حلدث 

لتاأمني فعالياته.
و��شتمع �شموه خال �جتماع للمجل�س �لأمني للتح�شري ل�شت�شافة �إك�شبو 
2020 يف موقع �حلدث �ليوم �إىل �شرح مف�شل حول ��شتعد�د�ت كل قطاع 
لتاأمني فعاليات �ملعر�س �شو�ء يف جو�نب �حلركة �ملرورية �أو �إد�رة �لعمليات 
�مليد�نية �إىل جانب �لطاع على ��شتعد�د�ت قطاع �لبحث �جلنائي، وقطاع 
�جلارية  و�لتح�شري�ت  �ملعر�س  لتاأمني  �لأمنية  و�خلطط  و�لإ�شناد  �لدعم 

من �لفرق �ملعنية كافة و �خلر�ئط �خلا�شة باحلدث.
�لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي  معايل  بح�شور  �شرح  �ىل  �شموه  ��شتمع  كما 
2020 دبي  �إك�شبو  �لعام ملكتب  �ملدير  �لدويل  �لتعاون  ل�شوؤون  وزيرة دولة 
�لفعاليات  دبي حول   2020 �إك�شبو  ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  �لعلي  و جنيب 
�ملقامة و�آخر �مل�شتجد�ت و ما مت �إجن��ازه حتى �ليوم على �شعيد �لن�شاء�ت 

و�لتح�شري�ت �جلارية ل�شت�شافة �حلدث �لعاملي.

معايل  و  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  �شيف  �لفريق   .. �لجتماع  ح�شر 
�شاحي خلفان نائب رئي�س �ل�شرطة و �لأمن �لعام يف دبي و �للو�ء عبد�هلل 
للتح�شري  �لأم��ن��ي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة 
و  بالدولة  لل�شرطة  �لعامون  �ل��ق��ادة  و  �ل��دويل  �ك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة 
�أع�شاء �ملجل�س �لأمني لإك�شبو 2020 و عدد من م�شوؤويل �ملعر�س �لدويل 

و �لقائمني عليه �إىل جانب عدد من �شباط وز�رة �لد�خلية.

•• عجمان- وام:

 �أكد معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم �شعي �لوز�رة 
�إىل بلورة روؤية تعليمية ع�شرية و�عدة تقربها �أكث من �لأدو�ت و �لو�شائل و 
�إىل منهجية وطنية موحدة  ن�شتثمر بها للو�شول  �أن  �لتي ميكن  �لت�شور�ت 
�لإمار�تية  �ملدر�شة  �إط��ار  �شمن  �ملوهوبني  �لطلبة  ورعاية  �كت�شاف  جمال  يف 
عرب بناء �شيا�شات تعليمية و ممار�شات حديثة متخ�ش�شة �إىل جانب مر�جعة 
�ل�شيا�شات �لعاملية يف هذ� �ل�شياق، ف�شا عن و�شع �ل�شيا�شة �ل�شابقة يف هذ� 

�ملجال مو�شع �لتمحي�س و �لتدقيق و �ملر�جعة و �لتح�شني.
جاء ذلك خال كلمته �لتي �ألقاها �شمن حو�ر “�ل�شيا�شات �لتعليمية” �لذي 
نظمه �ملركز �لإقليمي للتخطيط �لرتبوي بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
بعنو�ن “�شيا�شات �كت�شاف ورعاية �لطلبة �ملوهوبني” وذلك يف م�شرح معهد 

تدريب �ملعلمني يف عجمان.
�مللك  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ملتحمي  �شعود  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �حل���و�ر  ح�شر 
�آمنة  �ل��دك��ت��ورة  و�شعادة  “موهبة”  و�لإب����د�ع  للموهبة  رج��ال��ه  و  عبد�لعزيز 
�ل�شام�شي �لوكيل �مل�شاعد لقطاع �لرعاية و�لأن�شطة و�لدكتور من�شور �لعور 
�ملركز  م��دي��رة  �ملطيوعي  وم��ه��رة  �ل��ذك��ي��ة،  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  رئي�س جامعة 
�مل�شوؤولني  م��ن  ع��دد  جانب  �إىل  �ل�شارقة  يف  �ل��رتب��وي  للتخطيط  �لقليمي 
ونخبة من �خلرب�ء يف منطقة �خلليج و�لعامل و�لرتبويني و�ملهتمني بال�شاأن 

�لتعليمي.
�لتجارب  ��شتعر��س  �إىل   - يومني  م��د�ر  على  ينعقد  �ل��ذي   - �حل��و�ر  يهدف 
�ل�شيا�شات  بناء  و�آليات  �ملوهوبني،  �لطلبة  ورعاية  �كت�شاف  جمال  يف  �لعاملية 
ورعاية  �ك��ت�����ش��اف  �شيا�شة  وم��ر�ج��ع��ة  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  �ملتخ�ش�شة  �لتعليمية 

�ملوهوبني بالدولة.

مناق�شات  وعقد  و�لدولية  �لعربية  �لتجارب  ��شتعر��س  �لأول  �ليوم  يف  ويتم 
�لوطنية  �مل�شتويات  على  �ملوهوبني  ورع��اي��ة  �كت�شاف  �شيا�شات  ح��ول  معمقة 

و�لقليمية و �لدولية.
بدولة  �ملوهوبني  ورع��اي��ة  �كت�شاف  �شيا�شة  ��شتعر��س  �لثاين  �ليوم  وي�شهد 
�لإمار�ت بح�شور �خلرب�ء و�ملخت�شني وعقد حلقة نقا�شية معمقة للح�شول 

على تغذية ر�جعة حول �شبل حت�شني �ل�شيا�شات وجو�نب تنفيذها.
وقال معايل ح�شني �حلمادي �إن �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت، حتر�س على 
تنمية وتاأهيل و�إعد�د و�شناعة �أجيال مبدعة، مبتكرة، خمرتعة، ��شتثنائية، 
لأنها  متفردة،  ومبادر�ت  و�أفكار�  خمتلفة،  وموهبة  وهوية  �شخ�شية  متتلك 
تعي�س يف دولة ��شتثنائية مبدعة، تع�شق �لتحدي و�لتناف�شية، وحتقيق �ملركز 
�لأول، وتوؤمن باأن هوؤلء �ملوهوبني هم ثروة �لوطن، و�أن �كت�شافهم ورعايتهم 
و��شتثمار قدر�تهم مبكر�، حتما �شيعود بالفائدة على �ملجتمع م�شتقبا، لأنهم 

يعتربون �أف�شل ��شتثمار يف �مل�شتقبل.
و�أ�شاف �أن ذلك يحتم علينا �أن نرعى هذ� �لغر�س باهتمام بالغ، ونعزز ثقته 
�أدو�ت  وتوفري  تنميتها،  من  ليتمكن  �ملوهبة  هذه  ي�شتك�شف  وجنعله  بنف�شه، 
�لتدريب و�لتوجيه ل�شتمر�رية بنائها وتطورها، ورفدها باملمكنات �ملختلفة، 
و�لو�شائل عديدة يف هذ� �ملجال، وعلى �شبيل �ملثال، توفري بيئة �بد�عية لها، 
وغريها  لديها،  �ملبادرة  روح  وتعزيز  وحفزها  وت�شجيعها  �لعلمية  و�لرحات 

�لكثري من �لو�شائل �لأخرى.
�لتعليم  عجلة  دف��ع  على  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  من  حر�شا  �أن��ه  �إىل  �أ�شار  و 
�كت�شاف  مبادرة:  �أطلقت  �ملوهوبني،  بجميع طلبتها خا�شة  و�لهتمام  قدما، 
 DISCOVER-لأول� و�ل�شف  �لأط��ف��ال  ري��ا���س  يف  �مل��وه��وب��ني  �لطلبة 
456 ورعايتهم وذلك من خال بطارية �كت�شاف �ملوهوبني �لتي تقي�س ع�شر 
قدر�ت لدى �لطلبة يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة ��شتناد� �إىل نظرية �لذكاء�ت 

�ملتعددة لهو�رد جاردنر.
و �أ�شاف : “ تعد هذه �لبطارية �لأوىل من نوعها على م�شتوى �لوطن �لعربي 
للفئة �لعمرية من “4-6” وتاأتي �شمن �خلطة �لتطويرية لوز�رة �لرتبية 
لإعد�د  ي�شعى  من��وذج  �أح��دث  تطوير  �إىل  وتهدف  �لأطفال  لريا�س  و�لتعليم 
ك��و�در تربوية  �إ�شر�ف  طفل ذي �شخ�شية متكاملة ي�شهم يف بناء وطنه حتت 
موؤهلة ويف بيئة تعليمية جاذبة وباإد�رة قياد�ت تربوية ذ�ت روؤية عاملية �لتوجه 

�إمار�تية �لهوية.
و �أو�شح �أنه ��شتكمال لأف�شل �لنتائج �هتمت �لوز�رة وهي ت�شع هذه �ملبادرة 
بعملية تاأهيل �لكو�در �لوطنية لتمكينها من �لتعامل مع هذه �لفئة يف �ملدر�شة 
من خال �لقدرة على �كت�شاف ورعاية �ملوهوبني، لفتا �إىل �أن �ل��وز�رة تتبع 
حاليا �أ�شاليب جديدة يف عملية �كت�شاف �لطلبة �ملوهوبني، وذلك من خال 
�ملقايي�س �ملعتمدة و�ملقننة يف �لبيئة �لإمار�تية، بجانب ��شتبانات تر�شيح �ملعلم 

وويل �لأمر و�لأقر�ن.
وقال: “ مل تكتف �لوز�رة بذلك فقط، بل �شعت �إىل توثيق �شر�كاتها �لرتبوية 
مع �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �ل�شلة، منها جمعية �لمار�ت لرعاية �ملوهوبني �لتي نتمتع 
يف  حمد�ن  موؤ�ش�شة  مع  تعاون  هناك  يوجد  كما  ومميزة  قوية  ب�شر�كة  معها 
تطبيق حقيبة �لإكت�شاف من 9 �ىل 18 �شنة، وعلى �مل�شتوى �خلارجي عقدنا 
�تفاقية تعاون مع موؤ�ش�شة /موهبة/ يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية يتم وفقها 

تطبيق مقيا�س موهبة للفئة �لعمرية من 9 �شنو�ت« .
و�شدد معاليه على �أن عملية �كت�شاف �ملوهوبني عملية ت�شاركية وتكاملية تبد�أ 
يف �لبيت و تتعزز يف �ملدر�شة وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين، موؤكد� �أن ت�شريع �لعمل 
�شرورة متليها علينا �لتحديات �لر�هنة و�ملختلفة مبا يحقق �أهد�ف �لتعليم 
و�لروؤية  و�ل�شمولية  بالتكاملية  تت�شم  �لتي  �ملرحلة  هذه  يف  �لإم��ار�ت  بدولة 

�مل�شتقبلية �لتي ترتكز على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �لرتبوية �حلديثة.

من جانبه �أكد من�شور �لعور يف �لكلمة �لتي �ألقاها نيابة عن معايل �لفريق 
كان  �جلمعية  �أن  للموهوبني  �لإم����ار�ت  جمعية  رئي�س  متيم  خلفان  �شاحي 
�لطلبة  �كت�شاف  جم��ال  يف  وروؤيتها  �ل��دول��ة  جهود  تعزيز  يف  طليعي  دور  لها 
�كت�شاف  توحيد �جلهود يف جمال  �لأهمية مبكان  �أن��ه من  ذكر  و  �ملوهوبني. 
�ملوهوبني بالدولة من خال حتديد جهة مركزية �أو عدة جهات حتت مظلة 
جانب  �إىل  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  تر�شيخ  و  �لعمل  لتعزيز  و�ح��دة 

�إن�شاء �شجل قيد خا�س بهذه �لفئة من �لطلبة.
و�شدد يف كلمته على �شرورة ن�شر ثقافة �ملوهبة بني �أو�شاط �ملجتمع وتدعيم 
�أهد�فها وتو�شيح �أهميتها �إىل جانب و�شع �لقو�نني و�لت�شريعات �لتي تنظم 
�لروؤية وتعزز جمال �لعمل �لوطني على �شعيد دفع �جلهود لتاأ�شي�س قاعدة 

ر��شخة لرعاية �ملوهوبني، وو�شع ذلك حيز �لتنفيذ و�لتطبيق �لعملي.
و �أ�شار �إىل �أهمية �إثر�ء وت�شريع وترية �لعمل يف هذ� �لجتاه موؤكد� �أن �جلهود 
و��شحة ومميزة وحتمل  �ل�شياق جهود  �لرتبية يف هذ�  وز�رة  بها  تقوم  �لتي 
روؤية م�شتقبلية و�عدة. و تطرق �إىل م�شاألة رعاية �ملوهوبني ما بعد �لتعليم 
�ل��ع��ام وحت��دي��د� يف �جل��ام��ع��ات و�ع��ت��رب �أن ه��ذ� �ل���دور مهم و حيوي و مكمل 
للجهود �ل�شابقة �إذ ي�شبح دور �لطالب منتجا للمعرفة ويتح�شل على �أ�شاليب 
ن�شعى  ما  وتنمية موهبته، وهو  �لب��د�ع  ت�شاعده على  تعلم جديدة ومبتكرة 

جاهدين �إىل حتقيقه يف موؤ�ش�شاتنا �لتعليمية �لوطنية.
وناق�شت  ر�ئدة  ��شتعر�شت جتارب  �لتي  �نطلقت �جلل�شة �حلو�رية  ذلك  بعد 
و�ل���دويل،  و�لق��ل��ي��م��ي  �ل��وط��ن��ي  �مل�شتوى  على  �مل��وه��وب��ني  �كت�شاف  �شيا�شات 

و�أد�رتها �لدكتورة فاطمة �جلا�شم من جامعة �خلليج.
�ملركز �لدويل لابتكار  �لدكتور تي�شري �شبحي مدير عام  �شارك يف �جلل�شة 
“موهبة” ،  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملعمر م�شت�شار �لأمني  �لتعليم و �لدكتور عمر  يف 

و�لدكتور هاينز نيرب من جامعة دوي�شربغ �أي�شن.

ح�صني احلمادي: الطلبة املوهوبون ثروة وطنية 

�صيف بن زايد يطلع على خطة تاأمني اإك�صبو 2020

درهم   مليون  بـ474  دبي«  »طرق  لـ  جديدة  حافلة   373
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مركز فقيه الطبي- فرع 1
بهيئة  �مل�شجلة   1 فرع  �لطبي-  فقيه  مركز  �ل�شادة/  يعلن 
�ل�شحة بقيد رقم 3937 ورخ�شة جتارية �شادرة من د�ئرة 
قدمنا  قد   CN-16601571 رقم  �لقت�شادية  �لتنمية 

بطلب:
عليه  وبناء   2019/06/03 من  �عتبار�ً  �لرتخي�س  �إلغاء   

�شوف يتم توقف �لتعامل مع �شركات �لتاأمني.
فعلى كل من له �حلق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة 
هيئة �ل�شحة خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل 
فاإن �لهيئة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء 

هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز فقيه �لطبي- فرع 1 

اإعــــــــالن اإلـــغاء الــرتخيـــ�س 
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اأخبـار الإمـارات
تقرير: الإمارات ثاين اأكرب م�صتثمر اإقليمي يف تقنية الذكاء ال�صطناعي.

•• دبي- وام:

 ك�شف تقرير حديث �أن �لإمار�ت تعدُّ ثاين �أكرب م�شتثمر �إقليمي يف تقنية 
 « تقرير  توقع  و  �ملا�شية.  �لع�شر  �ل�شنو�ت  م��د�ر  على  �ل�شطناعي  �لذكاء 
ن�شج �لذكاء �ل�شطناعي« يف �ل�شرق �لأو�شط و �أفريقيا » �لذي �أ�شرفت عليه 
�شركة �آرن�شت �أند يونغ وبتكليف مبا�شر من �شركة مايكرو�شوفت �أن ت�شهد 
دولة  يف  �ل�شركات  �شعيد  على  كبري�  تقدما  �ل�شطناعي  �لذكاء  موؤ�شر�ت 
�ملقبلة خا�شة مع وجود  �لثاث  �ل�شنو�ت  �ملتحدة خال  �لعربية  �لإم��ار�ت 
عدد كبري ومتز�يد من �ملدر�ء �لتنفيذيني �لذين يتطلعون �إىل �عتماد هذه 

�لتقنية من �أجل دفع عجلة خططهم �لرقمية.

تقنية  تعترب  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �ل�شركات  م��ن  باملئة   18 �أن  �لتقرير  �أظ��ه��ر  و 
باملئة   94 �أن  �أو�شح  و  �لرقمية..  �أولوياتها  �أه��م  من  �ل�شطناعي  �لذكاء 
�لذكاء  ل�شتخد�مها  فو�ئد  حققت  �أي�شا  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل�شركات  من 
وهي  �لتنفيذية  �لإد�رة  م�شتوى  ع��ل��ى  �أع��م��ال��ه��ا  م��ن  ك��ج��زء  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�أعلى ن�شبة �ُشجلت بني جميع �لدول �لتي خ�شعت لا�شتطاع يف منطقة 
�لإقليمي لدى  �لعام  �ملدير  �شيد ح�شي�س  �أكد  و  و�أفريقيا.  �لأو�شط  �ل�شرق 
مايكرو�شوفت �خلليج �أن �ل�شبب �حلقيقي �لذي يكمن ور�ء �متاك بع�س 
�ل�شطناعي  �لذكاء  و��شتخد�م  تبني  �أهمية  ب�شاأن  عاليا  ن�شجا  �ل�شركات 
وتوجيهاتهم  �لتقنية  ه��ذه  ل��ق��در�ت  �لتنفيذيني  �مل���در�ء  �إدر�ك  يف  يتمثل 

�مل�شتمرة ب�شرورة �عتمادها عن�شر� �أ�شا�شيا لدفع �أعمالهم.

اأخبار ال�صاعة : الإمارات عامل رئي�س يف حتقيق ال�صتقرار الإقليمي 
•• اأبوظبي- وام:

 �أكدت » �أخبار �ل�شاعة » �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تويل �أهمية 
�إىل  كبرية لا�شتقر�ر يف �ملنطقة وتبذل يف هذ� �ل�شياق جهود�ً كبرية 

جانب �جلهود �لدولية �لر�مية �إىل حتقيق هذ� �لهدف.
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أك��ده  ما  �إىل  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  �لن�شرة  ونوهت 
�لإمار�ت  ب�شاأن دعم  �لدويل  �لتعاون  و  �آل نهيان وزير �خلارجية  ز�يد 
وزير  ما�س  هايكو  م��وؤخ��ر�  لقائه  خ��ال  وذل��ك  �ملنطقة  يف  لا�شتقر�ر 
�خلارجية �لأملاين �لذي ز�ر �لإمار�ت يف �إطار جولة تهدف �إىل تخفيف 
» يف  �ل�����ش��اع��ة  �أخ��ب��ار   « ن�شبت  و   . �ملنطقة  �مل��ت�����ش��اع��د يف  �ل��ت��وت��ر  ح���دة 
�فتتاحيتها حتت عنو�ن »�لإم��ار�ت عامل رئي�شي يف حتقيق �ل�شتقر�ر 
�لنتقاد  �لأوروب���ي ينظر بعني  �لإحت��اد  �إن  �إىل ما�س قوله   « �لإقليمي 

�ل�شو�ريخ  برنامج  �إىل  و�أي�شا  و�ليمن  �شوريا  يف  �لإي���ر�ين  �ل��دور  �إىل 
�لبالي�شتية . و�أو�شحت �لن�شرة �ل�شادرة عن مركز �لإمار�ت للدر��شات 
�لإمار�ت  دول��ة  ترف�س  �ملنطلق  هذ�  من  �أن��ه  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث 
ومعها دول �ملنطقة و�لعامل برنامج �إير�ن �لنووي و تدعم كل �جلهود 
�لتي ت�شمن ب�شكل قاطع عدم �متاكها هذه �لأ�شلحة يف �أي وقت وهو 
ما يعني بال�شرورة �إعادة �لنظر يف �لتفاق �لقائم �لذي وقعته �لدول 
�إي��ر�ن منت�شف  �أملانيا مع  �خلم�س د�ئمة �لع�شوية يف جمل�س �لأمن و 
عام 2015 . وخل�شت �لن�شرة يف ختام �فتتاحيتها �إىل �أن على �إير�ن �إذ� 
ما �أر�دت فعًا �أن تتجنب �لعقوبات �لقائمة �أو �ملنتظرة �أن تعيد �لنظر 
ف��اإن عليها  و�إل  �ل��دويل منها  �ملجتمع  وتقبل مبا يطلبه  �شيا�شاتها  يف 
�أن تو�جه هذه �ملرة لي�س فقط �لوليات �ملتحدة �أو �حللفاء يف �ملنطقة 

و�إمنا �ملتجمع �لدويل كله.

حققت �أكرث من 19 �ألف حتميل يف �ملرحلة �لتجريبية

�صرطة دبي تد�صن لعبة حقوقي وم�صوؤولياتي التوعوية لالأطفال 

قدر�تهم  بتعزيز  تعنى  جميعها 
مبعرفة حقوقهم �ل�شخ�شية �لتي 
�ل���دول���ة من  ق��ان��ون  ل��ه��م  يتيحها 

خال و�شيلة م�شلية وممتعة”.
و�أ�شار �لعميد �لدكتور عارف �أهلي 
�إىل �أن �لإد�رة ت�شعى خال �ملرحلة 
�لتطبيق مبا  �إىل تطوير  �لقادمة 
ي��ت��و�ف��ق م��ع �أع��م��ار �لأط���ف���ال من 
لهم  �لتوعوية  �مل���و�د  توجيه  �أج��ل 

حماية  و�شائل  وتوفر  �لفئة  ه��ذه 
قد  �لتي  �لنتهاكات  وتر�شد  لهم 

يتعر�شون لها.
�لأول  يعد  “�لتطبيق  �أن  و�أ�شاف 
م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لدولة 
و�لذي يخاطب �لأطفال بطريقة 
مبتكرة وجديدة ومبهنية وحرفية 
وب�شكل  �ل�شغرية،  �أعمارهم  وف��ق 
م��ب�����ش��ط ومم���ت���ع ي�����ش��ج��ع��ه��م على 

و�ملجتمع  �مل����و�ط����ن  وع�����ي  ل���رف���ع 
وخا�شة �ل�شباب و�ل�شغار بامل�شائل 
�لج����ت����م����اع����ي����ة ب���ط���ري���ق���ة �أك�����ث 
تفاعلية و�إثارة، وتو�شح لاأطفال 
وكيفية  �مل����ه����ذب����ة  �ل�������ش���ل���وك���ي���ات 
�جتماعيا  لئ���ق  ب�شكل  �ل��ت�����ش��رف 
مع �لو�لدين و�لنا�س، كل ذلك من 
�مل�شاهمة يف تعزيز قدر�تهم  �شاأنه 
يف معرفة و�جباتهم جتاه �أ�شرهم 

ل�شيما  و�لإن�����ش��ان��ي��ة،  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�مل�شت�شعفة  �لفئة  �لأط��ف��ال،  فئة 
يكفل  وملن  للم�شاعدة  �لتي حتتاج 
يحميها  ومل��ن  وحريتها،  حقوقها 
من �ل�شتغال و�لعنف، ومن هنا 
��شتدعت �حلاجة �إىل تنفيذ بر�مج 
تدريبية وتوعوية تعزز من �لبيئة 
�لطفل،  بها  يعي�س  �لتي  �ملحيطة 
ت���ع���زز حقوق  و�إط������اق م����ب����ادر�ت 

ب��ال�����ش��ك��ل �مل���ط���ل���وب، م��و���ش��ح��اً �أن 
هناك حتديات قد تو�جه �لتطبيق 
�لطفل  جعل  يف  تتمثل  م�شتقبًا 
�للعبة،  من  �ل�شتفادة  يف  ي�شتمر 
وت���ن���وي���ع �مل�������و�د �ل���ت���وع���وي���ة لهم 

لا�شتفادة �ملثلى منها.
ر��شد  �شعيد  �مل��ق��دم  ق���ال  ب�����دوره، 
�لهلي مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لإد�رية، 
�إن �للعبة �لتوعوية مبثابة و�شيلة 

جاءت  هنا  وم��ن  حقوقهم،  �إدر�ك 
وم�شوؤولياتي”  ح��ق��وق��ي   “ لعبة 
تفاعلية  ترفيهية  وج��ه��ة  ل��ت��ك��ون 
�أبل  متجري  على  حتميلها  ميكن 
لفتاً  باي”،  و”جوجل  �شتور” 
�أربعة  ي��ح��وي  “�لتطبيق  �أن  �إىل 
�لرتفيهية  �لأل����ع����اب  م���ن  �أن�������و�ع 
�شيرّقة  ع�����و�مل  وث���اث���ة  �مل��ت��ن��وع��ة 
100 مرحلة ممتعة،  و�أك��ث من 

•• دبي-الفجر:

حلقوق  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  د���ش��ن��ت 
دب���ي تطبيقا  ���ش��رط��ة  �لإن�����ش��ان يف 
يف  ن���وع���ه  م����ن  �لأول  ي���ع���د  ذك���ي���ا 
“حقوقي  م�����ش��م��ى  حت���ت  �ل���دول���ة 
لاأطفال  �ملوجهة  وم�شوؤولياتي” 
�شتور”  “�أبل  م����ت����ج����َري  ع���ل���ى 
تهدف  و�ل��ت��ي  باي”  و”جوجل 
بحقوقهم  �لأط���ف���ال  ت��وع��ي��ة  �إىل 
�أ�شاليب ترفيهية  وو�جباتهم وفق 
وت����رب����وي����ة ح����دي����ث����ة، ت����رف����ع من 
م�شتوى �إدر�كهم بطريقة �بتكارية 

ونوعية.
جاء ذلك خال �ملوؤمتر �ل�شحايف 
�لذي عقدته �لإد�رة �لعامة حلقوق 
�لإن�شان يف مقرها بح�شور �لعميد 
�إد�رة  مدير  �أهلي  ع��ارف  �لدكتور 
�لإد�رة  يف  و�ل��ط��ف��ل  �مل����ر�أة  حماية 
�لعامة، و�ملقدم �شعيد ر��شد �لهلي 
�لإد�ري������ة،  �ل�������ش���وؤون  �إد�رة  م��دي��ر 

وعدد من �لإعاميني.
وقال �لعميد �لدكتور عارف �أهلي 
�إن �شرطة دبي تبذل جهود�ً حثيثة 
لتعزيز �لأمن و�لأمان يف جمتمع 
�إم����ارة دب���ي وك��ف��ل ح��ق��وق �لأف����ر�د 

�ل�شلوك  وت��ع��زي��ز  وجم��ت��م��ع��ات��ه��م، 
�لإيجابي باأ�شلوب توعوي تفاعلي 
حقوقه  �إدر�ك  ل��ل��ط��ف��ل  ي���ت���ي���ح 
�لطفل  قدرة  ويقي�س  بال�شتمتاع، 
كفلها  �ل��ت��ي  ح��ق��وق��ه  ��شتيعاب  يف 
�لقانون، مو�شحاً �أن �للعبة حققت 
دي�شمرب  �إطاقها جتريباً يف  منذ 
�أكث  �لآن  حتى  �ملا�شي  �لعام  من 

من 19 �ألف حتميل.
�للعبة  �أن  �ل��ه��ل��ي  �مل��ق��دم  و�أ����ش���اف 
و�لتفاعلية  �ل���ذك���ي���ة  �ل��ت��وع��وي��ة 
ف ب���ح���ق���وق �لأط������ف������ال من  ت����ع����ررّ
�شنة،   14 وح��ت��ى  ���ش��ن��و�ت   5 عمر 
�ملجتمع  �أف���ر�د  كافة  �إىل  وتتوجه 
ف��ق��ط، م�شيفا  �لأط���ف���ال  ول��ي�����س 
ع������و�مل،   3 حت������وي  �ل���ل���ع���ب���ة  �أن 
و�لو�حات،  و�لثلجية  �ل�شحر�وية 
ومعلومات،  م�شابقات  وتت�شمن 
و�أل���ع���اب ت��رف��ي��ه��ي��ة، و���ش��ور ت�شرح 
�لعربية  باللغتني  �لطفل  ح��ق��وق 
و�لجنليزية، وُيطلب من �لاعب 
�ل��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا وت��ل��وي��ن��ه��ا، وكلها 
م�����ش��ام��ني ت��ف��اع��ل��ي��ة ت���ه���دف �إىل 
�لإيجابي، وتقي�س  �ل�شلوك  تعزيز 
حقوقه  فهم  على  �لطفل  ق���در�ت 

�لتي كفلها �لقانون.

اأكادميية �صرطة دبي تكّرم موظفيها املتميزين عرب مبادرة حقيبة ال�صعادة

�سعيًا لالرتقاء مبعرفة ومهارة �لطلبة وفق �آليات تدريبية د�عمة للتخ�س�سات �لهند�سية

ور�صة حكومة دبي ت�صت�صيف دورة تدريب مهني بالتعاون مع معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني

•• دبي-الفجر:

ك���رم �ل��ع��م��ي��د �ل��دك��ت��ور غ��ي��ث غ���امن �ل�����ش��وي��دي، مدير 
“ل�شهري  �ملتميزين  �ملوظفني  دب��ي،  �شرطة  �أك��ادمي��ي��ة 
�أبريل ومايو لعام 2019م” بح�شور �ل�شادة �ل�شباط 

ومرتب �لأكادميية.
�ملوظفني  ب��ت��ك��رمي  �ل�����ش��وي��دي،  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  وق���ام 
حتفيزية  عبار�ت  حملت  خا�شة  تهنئة  بطاقة  وتقدمي 
ت���ز�م���ن���ا م����ع ع���ي���د �ل���ف���ط���ر �ل�����ش��ع��ي��د، ���ش��م��ن م���ب���ادرة 
�ملوظفني  �إ�شعاد  �إىل  تهدف  �لتي  �ل�شعادة”  “حقيبة 
و�لدوؤوبة  �ملخل�شة  �لطاقات  لتقدير  مبتكرة،  بطريقة 

�لتميز  م�شرية  دع��م  يف  و��شحة  ج��ه��ود�  يبذلون  مم��ن 
�لأكادميي.

ياأتي  �ل��ت��ك��رمي  �أن ه���ذ�  �ل�����ش��وي��دي،  �ل��ع��م��ي��د  و�أ����ش���اف 
�إ�شعاد  على  دب��ي  �شرطة  �أك��ادمي��ي��ة  حر�س  منطلق  م��ن 
�ل��ق��ي��ادة �لعامة  م��وظ��ف��ي��ه��ا، وت��ن��ف��ي��ذ�ً ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل�شرطة دبي �لهادفة �إىل حتفيز وتقدير �لذين يعملون 
�ملوؤ�ش�شي،  و�لتفوق  �لتميز  �أعلى درجات  بتفان لتحقيق 
خدمات  قدمو�  للذين  وعرفان  وف��اء  مل�شة  مبثابة  وهو 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة  متميزة يف �شبيل تعزيز �شمعة هذه 
د�ف��ع��اً وحمفز�ً  �لتقدير  ه��ذ�  يكون  �أن  د�ع��ي��اً  �ل��ر�ئ��دة، 

لبذل �ملزيد من �جلهود وحتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت.

جامعة ال�صارقة وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان تفاهم على التعاون
•• ال�صارقة-الفجر:

وقعت جامعة �ل�شارقة و موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لاإ�شكان مذكرة 
�لبحوث  و�إج���ر�ء  �لعلمي  �لبحث  جم��ال  يف  �لتعاون  بهدف  تفاهم 
ع��ن جامعة  �مل��ذك��رة  وق��ع  �لطلبة،   وت��دري��ب  �لعلمية  و�ل��در����ش��ات 
�لنعيمي،  جمول  حميد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �شعادة  مديرها  �ل�شارقة 
�شامي  ���ش��ع��ادة  ل��اإ���ش��ك��ان،  ر����ش��د  ب��ن  ع��ن موؤ�ش�شة حممد  ووق��ع��ه��ا 
�شيعمل  �لتفاقية  ومبوجب  للموؤ�ش�شة.  �لتنفيذي  �ملدير  قرقا�س، 
�إعد�د  خال  من  �لعلمي  �لبحث  جمال  يف  �لتعاون  على  �لطرفان 
يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  على  بالطاع  �مل�شتقبلية  �لدر��شات 

و�لدر��شات  �لبحوث  �إج��ر�ء  على  �لرتكيز  بجانب  �لإ�شكان،  جمال 
�ل��ع��ل��م��ي��ة م���ن ق��ب��ل �أع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س و�خل�����رب�ء باإ�شر�ك 
تقدمي  على  �ل�شارقة  جامعة  �شتعمل  كما  �لعليا،  �لدر��شات  طلبة 
�ل�شت�شار�ت �لهند�شية و�لتقنية و�لجتماعية يف جمال �ل�شتد�مة 
و��شت�شر�ف �مل�شتقبل، وتقدمي �لتدريب على كيفية �إعد�د �لبحوث 
�مليد�نية ودر��شات �لت�شاميم �ملعمارية، كما �شتقدم �ملوؤ�ش�شة دور�ت 
عاقة  لها  �لتي  �مل��ج��الت  يف  �جلامعة  لطلبة  وتكوينية  تدريبية 
�لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  �لتوقيع،  مر��شم  ح�شر  �ملعمارية.  بالت�شاميم 
�لعلمي  �لبحث  ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  بالطيب،  علي  معمر 
و�ل��در����ش��ات �لعليا، و�ل��دك��ت��ور ���ش��اح ط��اه��ر �حل���اج، ن��ائ��ب مدير 

�ملنيزل مدير  �لدكتور عبد�هلل  �جلامعة ل�شوؤون �ملجتمع، و�لأ�شتاذ 
معهد �لبحوث للعلوم �لإن�شانية و�لجتماعية، كما ح�شر من جانب 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لاإ�شكان، حممد �أحمد بورحيمة، م�شاعد 
�ل�شميلي،  حم��م��د  وج��ا���ش��م  �ل��ه��ن��د���ش��ي،  للقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
عبد�لرحمن  وع��م��ر  �لإ���ش��ك��ان،  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  م�شاعد 
وهيثم  �ملوؤ�ش�شي،  و�لتميز  �ل�شرت�تيجية  �إد�رة  �أول  مدير  �أه��ل��ي، 
عبد�لرحمن �خلاجة، مدير �أول �إد�رة �لت�شال �ملوؤ�ش�شي و�لت�شويق، 
وخالد  و�ل�����ش��ر�ك��ات،  �لت�شويق  ق�شم  رئي�س  �حل��ل��و،  عي�شى  و�أح��م��د 
حممد �لبناي، رئي�س ق�شم �لت�شال �ملوؤ�ش�شي بالإنابة، وبدور �شيف 

�خل�شر، م�شاعد �شابط �ت�شال موؤ�ش�شي.                

•• دبي-الفجر:

دورة  دبي” م��وؤخ��ر�ً  “ور�شة حكومة  مت  نظرّ  
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  “معهد  لطلبة  تدريبية 
�لرتقاء  ور�ء  ���ش��ع��ي��اً  �ملهني”،  و�ل���ت���دري���ب 
مبعارفهم �لنظرية وتعزيز خرب�تهم �لعملية 
للتخ�ش�شات  د�ع��م��ة  ت��دري��ب��ي��ة  �آل���ي���ات  وف���ق 
�لهند�شية، ل �شيرّما �مليكانيكية و�لكهربائية. 
�إط��ار �ل��ت��ز�م �لور�شة باإطاق  وج��اء ذل��ك يف 
�ل�شيانة  جمال  يف  متكاملة  تدريبية  بر�مج 
�لطلبة  وم��ه��ارة  معرفة  لإث����ر�ء  �لهند�شية 
يتو�ءم  مب��ا  �ل�شيار�ت،  ب�شيانة  يتعلق  فيما 
�ملو��شفات  و�أعلى  �ملهنية  �ملمار�شات  و�أف�شل 

�لدولية.
�����د ف��ه��د �أح��م��د �ل��رئ��ي�����ش��ي، ن��ائ��ب �ملدير  و�أكرّ
�لتز�م  دبي”،  حكومة  “ور�شة  ل���  �لتنفيذي 
�ل��ور���ش��ة مب��و����ش��ل��ة م�����ش��رية ت��ق��دمي �أف�شل 
�لإمار�تي  لل�شباب  �لعملي  �لتدريب  بر�مج 
�إىل  �لر�مية  م�شاعيها  مع  متا�شياً  �ل��و�ع��د، 
دع����م �ل��ت��وج��ه �ل��وط��ن��ي ن��ح��و ب��ن��اء �ملعارف 
و�ملوؤهلة  �ل���و�ع���دة  �مل���و�ه���ب  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 
و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية  لدفع 
�لتي تقودها دولة �لإمار�ت. ولفت �لرئي�شي 

�أبوظبي  “معهد  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة  �إىل 
لنجاح  ��شتكماًل  للتعليم و�لتدريب �ملهني” 
�ل���ور����ش���ة يف ت��اأ���ش��ي�����س ����ش���ر�ك���ات ف��اع��ل��ة مع 
خمتلف �جلهات �حلكومية و�شبه �حلكومية 
و�خل��ا���ش��ة د�خ����ل �ل���دول���ة، مب��ا ي��ح��ف��ز بيئة 
و�ملعرفة  �لإب���������د�ع  روح  وي����ع����زز  �لأع�����م�����ال 

ويف  �مل��و�ط��ن،  �ل�شباب  �شفوف  يف  و�لب��ت��ك��ار 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل����د�ر�����ش����ني، حلثهم  م��ق��دم��ت��ه��م 
�لعمل،  ���ش��وق  �ل��دخ��ول و�لن��خ��ر�ط يف  على 
�لنظريات  ت��ط��ب��ي��ق  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
�لعلمية يف �أماكن �لعمل. و�ختتم �لرئي�شي: 
“ياأتي �لربنامج �لتدريبي �لذي �أقيم موؤخر�ً 

يف مقر �لور�شة مبثابة خطوة متقدمة على 
و�لعملي  �لأك���ادمي���ي  �ل��ت��دري��ب  ت��ق��دمي  درب 
و�لطلبة،  للموظفني  �لتنفيذي  و�لتطوير 
�لبتكار�ت  �أح��دث  من  �ل�شتفادة  خال  من 
باأعلى  �لتكنولوجية لرفد �لكو�در �لب�شرية  
�ملهار�ت �لوظيفية و�ملهنية و�لتكنولوجية.”
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بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�صروع تطوير منطقة الزاهية بـ 258.8 مليون درهم

لانزلق  مقاومة  �أ�شطح  توفري 
وخ��ال��ي��ة م��ن �ل��ع��و�ئ��ق، �إىل جانب 
�ملروري  �لتدفق  م�شتوى  حت�شني 
ج��ل��و���س مظللة  �أم���اك���ن  وت���وف���ري 
بن�شبة  �ل��ط��اق��ة  وت��وف��ري  للم�شاة 
�إ�شاءة  وحد�ت  با�شتخد�م   60%

.LED
�مل�����������ش�����روع فقد  �إط����������ار  و�����ش����م����ن 
جلميع  حت����دي����ث����ات  �إج�����������ر�ء  مت 
منطقة  يف  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��ق��اط��ع��ات 
تقاطعاً   11 وع����دده����ا  �ل���ز�ه���ي���ة 
�إىل  بالإ�شافة  �شوئية،  ب��اإ���ش��ار�ت 
كهربائياً،  ع��ام��ود�ً   551 تركيب 
جديدة  �أر�شفة  �إن�شاء  عن  ف�شًا 
بنايات،  مد�خل  وتعديل  للطرق، 
ك��م��ا ت�����ش��م��ن ت��وف��ري �ل��ع��دي��د من 
للدر�جات  �مل�شاة ومم��ر�ت  مم��ر�ت 

وغريها.
�إن�شاء  �ل��ت��ط��وي��ر  �أع��م��ال  و�شملت 
وحت�شينها،  �جل���ان���ب���ي���ة  �ل����ط����رق 

�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  تطبيق  خ���ال 
�لطبيعية  �مل�����و�رد  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
وتخفي�س  �ل���ب���ي���ئ���ة  وح����م����اي����ة 
����ش��ت��ه��اك �ل��ط��اق��ة، م��ن��وه��ة �إىل 
�أه��م��ي��ة �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني لتحقيق 
للدولة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
نحو تطوير بيئة م�شتد�مة وبنية 
�لتطور  ومو�كبة  متكاملة  حتتية 
�ملدينة  ت�����ش��ه��ده  �ل�����ذي  �مل�����ش��ت��م��ر 
و�لنمو �ل�شكاين وتلبية �حتياجات 
�ملجتمع من خال تنفيذ م�شاريع 
م�شتد�مة تقدم �أعلى م�شتوى من 
�ل���ر�ح���ة و�ل��رف��اه��ي��ة وت���رف���ع من 
و�ملعي�شي  �لج��ت��م��اع��ي  �مل�����ش��ت��وى 

للمو�طن.
�لز�هية  تطوير  ف���اإن  وتف�شيًا، 
�أرب��ع��ة ج�شور  م��ع  �ل��رب��ط  ت�شمن 
جزيرة  م����ع  �ل����رب����ط  ت�����ش��ت��ه��دف 
�ملارية، بالإ�شافة �إىل 11 تقاطعاً 

جلو�س  �أم��اك��ن   304 �إىل  �إ�شافة 
�أماكن   6 ت��وف��ري  م���ع  )م��ظ��ل��ل��ة(، 

عامة.
�أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أك���دت 
ت�شمن  �ل��ز�ه��ي��ة  تطوير  م�����ش��روع 
ت���اأه���ي���ل وت���ط���وي���ر �ل���ع���دي���د من 
�أهد�ف  �ملر�فق و�لأ�شول وحتقيق 
تتمثل يف حت�شني �لتدفق �ملروري 
و�لإن��ارة ومم��ر�ت �مل�شاة و�لرتقاء 
ومر�فق  �لأ���ش��ول  كافة  مب�شتوى 

�خلدمات. 
�إطار  �مل�����ش��روع �شمن  ه���ذ�  وي��اأت��ي 
�إىل  �ل����ه����ادف����ة  �أب����وظ����ب����ي  خ���ط���ة 
ن��وع��ي��ة يف مكونات  ن��ق��ل��ة  �إح�����د�ث 
م�شتوى  وحت�شني  �لتحتية  �لبنية 
�ل�شكان،  لكافة  و�حلياة  �خلدمات 
�مل��ر�ف��ق مب��ا يتنا�شب مع  وت��اأه��ي��ل 
و�لتنموية  �حل�����ش��اري��ة  �لنه�شة 
�أبوظبي  تعي�شها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ام��ل��ة 
و�شو�حيها وجت�شيد قيم ومعايري 

�ل�شتد�مة. وقد مت تنفيذ �مل�شروع 
ع��ل��ى جت�شيد  �حل���ر����س  �إط�����ار  يف 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
بنية  ت��وف��ري  ن��ح��و  �هلل«،  »ح��ف��ظ��ه 
حتتية عالية �جلودة تلبي حاجات 
�ل���ف���رد و�مل��ج��ت��م��ع وت��ت��م��ا���ش��ى مع 
�لعاملية وت�شتهدف  �ملعايري  �أف�شل 
�لرتقاء مب�شتوى �حلياة وتوطيد 
و�إ�شعاد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أرك��ان 
�أن  �شيما   ل  ورف��اه��ي��ت��ه،  �ملجتمع 
بالهتمام  حت��ظ��ى  �مل�����ش��اري��ع  ه���ذه 
و�ملتابعة �لد�ئبة من قبل �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�مل�شاركة يف تنفيذ  و�أكدت �جلهات 
ه���ذ� �مل�����ش��روع �ل��ت��ز�م��ه��ا �ل���ت���ام يف 
�ل�شتد�مة  ملتطلبات  وفقاً  تنفيذه 
�لعاملية من  �مل��ع��اي��ري  وب��ن��اء ع��ل��ى  

و�إع������ادة �إن�����ش��اء م���د�خ���ل وخم���ارج 
�ل�شو�رع �ملحيطة بالفنادق ومركز 
مول«  »�أبوظبي  �لتجاري  �أبوظبي 
�إىل  �إ�شافة  �حليوية،  �ملباين  وكل 
�إجر�ء تعديل و�شبط كافة مد�خل 
جميعها  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث  �ل��ب��ن��اي��ات 
ح�شب �ملو��شفات و�ملعايري �لعاملية. 
وت�شكل �ل�شاحات و �لأر�شفة �لتي 
�إجن���ازه���ا يف ع���دد م��ن مناطق  مت 
و  للجمهور  ج��ذب  عامل  �مل�����ش��روع 
�إحياء  �إىل  ���ش��ي��وؤدي  �ل�����ش��ي��اح، مم��ا 
م��ن��ط��ق��ة �ل���ز�ه���ي���ة و ج��ع��ل��ه��ا من 
مناطق جذب �مل�شتثمرين يف جميع 

�ملجالت �ل�شياحية و �لتجارية.
يف  �لتجميلية  �لأع��م��ال  وت�شمنت 
�لز�هية  منطقة  تطوير  م�شروع 
�خلدمية  �ل�شو�رع  ت�شميم  �إع���ادة 
خل�����دم�����ة �مل�����ح�����ات و�ل���ق�������ش���ائ���م 
�لقائمة وتوفري ممر�ت  �لتجارية 
8 ك���ي���ل���وم���رت�ت،  ب����ط����ول  م�������ش���اة 

لتقاطعات  م��روري��اً، و10 مم��ر�ت 
�مل�شروع يوفر  �أن  �إىل  �مل�شاة، لفتاً 
�مل�شاة  خ���دم���ة  ت�����ش��ع  �آم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة 
���ش��م��ن �أول���وي���ات���ه���ا، وي�����ش��اه��م يف 
خ��ف�����س �لزدح����ام����ات �مل���روري���ة يف 

�ملنطقة.
كبري  ب�شكل  �مل�شروع  هذ�  وي�شاهم 
يف حت�شني م�شتوى �لتدفق �ملروري 
�ل�شتيعابية  �ل����ق����درة  ل���رتت���ف���ع 
بتدفق  ت�شمح  بحيث  للمنطقة، 
�ل�شاعة  �ل��ع��اب��رة خ���ال  �مل��رك��ب��ات 
مركبة   4800 مبعدل  �ل��و�ح��دة 
�شابقاً،  مركبة   4300 ب�  مقارنة 
�إ�شافة �إىل زيادة �ل�شاحات �لعامة 
14،200 مرت  من خال توفري 
مربع يف �ملنطقة مقارنة مب�شاحة 

�شابقاً. مربع  مرت   8،300
�مل�����ش��روع �إىل زي����ادة عدد  وي��ه��دف 
وحت�شني  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �مل�����و�ق�����ف 
�مل�����ش��اة ع��ن طريق  �شامة ور�ح���ة 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أجن�����زت 
�أبوظبي  ����ش���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
»م�شاندة«  �ل���ع���ام���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
�أعمال م�شروع  ود�ئرة �لنقل كافة 
بتكلفة  �ل��ز�ه��ي��ة  منطقة  ت��ط��وي��ر 
دره�����م،  م���ل���ي���ون   258.8 ب��ل��غ��ت 
و�لذي نفذته على م�شاحة تقارب 
277،5 �ألف مرت مربع، مق�شمة 
طرق  م��رب��ع  م���رت  �أل����ف   69 �إىل 
�أل��ف مرت مربع  و43،3  رئي�شية، 
ط��رق ف��رع��ي��ة، و 164 �أل���ف مرت 
لل�شو�رع  جتميل  م�شاحات  مربع 
�ل����ت����ي ت����دخ����ل ����ش���م���ن �مل���������ش����روع، 
�أج����ز�ء من  ح��ي��ث يغطي �مل�����ش��روع 

�لأحو��س �شرق 12 و�شرق 14.
�مل�شروع  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو����ش���ح���ت 
مر�فق  وت��ط��وي��ر  ت��اأه��ي��ل  ت�شمن 
خ�������دم�������ة، وحت�����������ش�����ني �حل�����رك�����ة 
و�أعمال  �مل�شاة،  �مل��روري��ة، ومم��ر�ت 
�شبكات  )�ت�����ش��الت،  حتتية  بنية 
�أعمال  �شاملة  و�ل��ك��ه��رب��اء(  �مل��ي��اه 
�لرئي�شية،  بال�شبكات  �لتو�شيل 
و�أع��م��ال �إن���ارة �ل�����ش��و�رع، وتركيب 
�للوحات �ملرورية، و�أعمال �شبكات 
وذل��ك على  �لأم��ط��ار  �شرف مياه 
�متد�د �شارع �لفردو�س و�شارع 10. 
�مل�شروع  �أع��م��ال  ك��اف��ة  �أن  و�أك����دت 
هدفت �إىل �إح��د�ث نقلة نوعية يف 
وحت�شني  �لتحتية  �لبنية  مكونات 
م�شتوى �خلدمات جلميع �ل�شكان، 
و�أي�شاً تاأهيل �ملر�فق مبا يتنا�شب 
و�ل�شاملة  �لنه�شة �حل�شارية  مع 
�أبوظبي و�شو�حيها،  �لتي تعي�شها 
ومعايري  قيم  جت�شيد  جانب  �إىل 

�ل�شتد�مة.
و يعرب م�شروع تطوير )�لز�هية( 
�لتخطيط  د�ئ��������رة  �ل�����ت�����ز�م  ع����ن 
بلدية   - و�ل���ب���ل���دي���ات  �ل���ع���م���ر�ين 
بتطوير منظومة  �أبوظبي  مدينة 
�ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة وم��و�ءم��ت��ه��ا مع 
و��شتحقاقات  �ملجتمع  متطلبات 
تاأهيل  و�إع��ادة  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 
مكونات �ملر�فق �خلدمية وحت�شني 
�لذي يحقق  بال�شكل  منط �حلياة 

تطلعات �ملجتمع و�حتياجاتهم. 
تطوير  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أ�������ش������ارت 
)�ل���ز�ه���ي���ة( ج���اء ����ش��ت��ج��اب��ة لعدة 
تنامي  يف  مت���ث���ل���ت  م�������ش���ت���ج���د�ت 
�ملنطقة  ت���ط���وي���ر  �إىل  �حل����اج����ة 
لتتما�شى مع �لتطور�ت �لعمر�نية 
�مل�شاريع  م��ن  للعديد  �مل��ت��اح��ق��ة 
م��ث��ل ت��ط��وي��ر ���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
، وج����زي����رت����ي �مل�����اري�����ا و�ل��������رمي ، 
ز�يد،  ميناء  تطوير  وم��ق��رتح��ات 
�مل���ت���اح���ق���ة على  و�ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات 
�أن  �لبلدية  ون��وه��ت  �مليناء.  ���ش��ارع 
�إجناز  �أن مت  بعد  �لز�هية  منطقة 
�أ���ش��ب��ح��ت بيئة  ج��م��ي��ع م��ر�ح��ل��ه��ا 
متكاملة للعي�س �ملثايل و�خلدمات 
�ملتناغمة  و�مل���ر�ف���ق   ، �حل�����ش��اري��ة 
و�مل��ن�����ش��ج��م��ة م����ع حم��ي��ط��ه��ا من 
م�شاريع �لتطوير �لتي طالت كافة 

مناطق �حلو�س.
�لنقل  د�ئ���رة  �أ���ش��ارت  م��ن جانبها، 
�إىل �أنها تعمل بالتن�شيق مع بلدية 
�أبوظبي  و�شركة  �أبوظبي،  مدينة 
للخدمات �لعامة »م�شاندة« وفرق 
�مل�شروع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  �مل��ك��ل��ف��ة  �ل��ع��م��ل 
�ملو��شفات  و�أرق���ى  �ملعايري  باأعلى 

�لعاملية.

اللجنة القانونية يف املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة تطلع على جهودها 
يف درا�صة ال�صكوى الواردة اإليها يف ختام اأعمالها لدور النعقاد الرابع 

•• ال�صارقة –الفجر:

و�ل�شكوى  و�لق���رت�ح���ات  و�ل��ط��ع��ون  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�شريعية  �للجنة  �أك���دت 
من  بذلته  وم��ا  جهودها  �أهمية  على  �ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شت�شاري  باملجل�س 
�أعمال يف �إطار �خت�شا�شاتها �شو�ء لدر��شة كافة �لت�شريعات �أو لدر��شة كافة 
�ل�شكاوى �لو�ردة للمجل�س  . جاء ذلك خال �لجتماع �لذي عقدته �للجنة 
مبقر �ملجل�س �ل�شت�شاري �شباح �ليوم برئا�شة عبد�هلل �إبر�هيم دعيف�س رئي�س 
خليفة  �لأع�����ش��اء  وم��ن  �للجنة  مقرر  ب���اروت  عثمان  �أمي��ن  وح�شور  �للجنة 
�ملازمي  �إ�شحاق  �شاهني  و�ل��دك��ت��ور  ب��وغ��امن  حممد  وخليفة  �لكعبي  �شام�س 
وعبد�هلل �شالح �لنقبي وعبد�هلل مر�د مريز� فيما ح�شر من �لأمانة �لعامة 
للمجل�س عبد�لعزيز بن خادم رئي�س ق�شم �شوؤون �جلل�شات . وتد�ر�شت �للجنة 
يف �جتماعها �لأخري  جممل �أعمالها منذ بد�ية دور �لنعقاد �لعادي �لأول من 
�لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع وحتى نهاية دور �لنعقاد �لعادي �لر�بع وجهودها 
يف كل ما يتعلق بالت�شريعات يف �لإم��ارة ل�شيما و�أن دور �ملجل�س �ل�شت�شاري 
�إمكانية  عن  ف�شا  �إق��ر�ره��ا  قبل  �لقو�نني  كافة  مبناق�شة  �ل�شلة  وطيد  له 
قيام �ملجل�س ووفق �لائحة �لد�خلية بتبني روؤية �قرت�ح تعديل �أو �إ�شافة �أو 

��شتحد�ث �أو �إلغاء قانون نافذ ودر��شة خمتلف �ل�شكاوى �لو�ردة للمجل�س  .

»ال�صحة » تطلق حملة توعية للحجاج لعام 2019  
•• دبي-وام:

�أطلقت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع بالتعاون 
ب���دب���ي ح���م���ات توعية  م���ع ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة 
�ل�شحية  و�لإر�����ش����اد�ت  �ل����ش���رت�ط���ات  ب�����ش��اأن 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل  للم�شافرين 
و�لحتياطات   1440 و�لعمرة  �حل��ج  ملو�شم 
�لو�جب على حجاج بيت �هلل �حلر�م �تخاذها 
و�آمن  �شحي  حج  ل�شمان  �ل�شفر  و�أثناء  قبل 

هذ� �لعام.
�لرند  �لرحمن  عبد  ح�شني  �ل��دك��ت��ور  �أك���د  و 
�مل�شاعد  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  وكيل 
ل��ق��ط��اع �مل���ر�ك���ز و�ل���ع���ي���اد�ت �ل�����ش��ح��ي��ة خال 
�ليوم  عقد  �ل��ذي  �مل�شرتك  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
�شيتي  في�شتفال  “�نرتكونتنتال  ف��ن��دق  يف 
دبي” �أن �لوز�رة �شكلت جلنة تن�شيق م�شرتكة 
م���ع �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��دول��ة ت�����ش��م م���در�ء 
�إد�ر�ت وفرق من �لأطباء �لأخ�شائيني وكو�در 
متري�شية وفنية متخ�ش�شة بالطب �لوقائي 
و�لتح�شني وطب �حل�شود .. منوها �إىل توفري 
�لأ�شا�شية و�لختيارية كال�شحايا  �لتطعيمات 
�ملو�شمية  و�لن��ف��ل��ون��ز�  �ل��رئ��وي��ة  و�مل����ك����ور�ت 
ل�شمان وقاية �حلجاج من �لأمر��س �ملعدية 
بالأمر��س  و�مل�����ش��اب��ني  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار  ل���ش��ي��م��ا 

�ملزمنة.
�مل�شتوى بني  ع��ايل  تن�شيق  �إىل وج��ود  و�أ���ش��ار 
ورعاية  بتنظيم  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�شوؤون قو�فل �حلجاج �ملتو�فدة �إىل �لأر��شي 

و�ل�شامة  �ل�شحة  لهم  ي�شمن  مبا  �ملقد�شة 
�ل��ت��ع��ر���س لأي  وت���اأدي���ة م��ن��ا���ش��ك �حل���ج دون 

م�شاكل �شحية.
من جانبه قال �لدكتور عبد�لكرمي �لزرعوين 
رئي�س �لبعثة �لطبية للحج �إن وز�رة �ل�شحة 
حتر�س على حتقيق �أف�شل �خلدمات �لطبية 
�لدولة  ح��ج��اج  خ��دم��ة  ل�شمان  و�لتنظيمية 
باأعلى �ملعايري ..لفتا �إىل توفر عياد�ت طبية 
�لطبية  و�مل�شتلزمات  �ملعد�ت  باأحدث  جمهزة 
يف كل من مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة و منى 
متنقلة  طبية  ف��رق  �إىل  ب��ال���ش��اف��ة  وع��رف��ات 
و���ش��ي��ار�ت ����ش��ع��اف جم��ه��زة وخ��ط��وط �شاخنة 

للرد على ��شتف�شار�ت �حلجاج �ل�شحية.

و �أك��د ���ش��رورة �ت��خ��اذ �حل��ج��اج جمموعة من 
�ل��وق��ائ��ي��ة و مر�جعة  �لإج�����ر�ء�ت و�ل��ت��د�ب��ري 
�ملركز �ل�شحي للوقوف على �لقدرة �ل�شحية 
�إىل تنظيم  .. منوها  �أد�ء فري�شة �حلج  على 
�ل����وز�رة ب��رن��ام��ج ت��دري��ب �لأط��ب��اء �مل�شجلني 
للحجاج  �لطبي  �لك�شف  على  �حل��ج  نظام  يف 
و�لذي  �ل�شحية  و�ل�شرت�طات  و�لتطعيمات 
�لعاملني  �لأط���ب���اء  م���ن   140 ح����و�يل  ���ش��م 
جميع  يف  �لأول��ي��ة  �ل�شحية  �لرعاية  مبر�كز 

�إمار�ت �لدولة.
بدورها دعت �لدكتورة ندى �ملرزوقي مديرة 
�إد�رة �ل��ط��ب �ل��وق��ائ��ي ب��ال��وز�رة �حل��ج��اج �إىل 
�ل��رع��اي��ة �ل�شحية  �أه��م��ي��ة م��ر�ج��ع��ة م��ر�ك��ز 

يقدم  كافية حيث  �ل�شفر بفرتة  قبل  �لأولية 
�ل�شحية  �مل�����ش��ور�ت  �لخ�����ش��ائ��ي��ون  �لأط���ب���اء 
و�إر�شادهم  ��شتف�شار�تهم  على  و�لرد  للحجاج 
�لإ�شابة  لتفادي  �لوقائية  �لتد�بري  لت��خ��اذ 
�أثناء  �شحية  ��شطر�بات  �أو  مر�شية  بعدوى 

�أد�ء فري�شة �حلج .
�جل�شمي  ليلى  �لدكتورة  �أك��دت  ناحيتها  من 
�لأهمية  ب���ال���وز�رة  �لتح�شني  ق�شم  رئ��ي�����ش��ة 
�أجنح  ت��ع��ت��رب  ك��ون��ه��ا  للتطعيمات  �ل��ق�����ش��وى 
�ل���ت���د�ب���ري �ل��وق��ائ��ي��ة و�أك����ثه����ا ف��ع��ال��ي��ة لذ� 
على  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  ت�شرتط 
جميع �حلجاج تلقي لقاح �إلز�مي �شد �لتهاب 
�ل�شحة  وز�رة  ����ش��رت�ط��ات  ح�شب  �ل�شحايا 
�إىل  لف��ت��ة   .. �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
ب�شرورة  تن�شح  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أن 
�حل�شول على لقاح �لنفلونز� جلميع �لأعمار 
ولقاح �شد �ملكور�ت �لرئوية ملن هم فوق 50 
خا�شة  ي��وم��ا   15 ب��ح��و�يل  �ل�شفر  قبل  �شنة 

�مل�شابني باأمر��س �لقلب و�ل�شكري .
ب��دري��ة �حلرمي  �ل��دك��ت��ورة  م��ن جهتها دع��ت 
هيئة  يف  �لعامة  �ل�شحة  حماية  �إد�رة  مديرة 
�حلج  فري�شة  ب��اأد�ء  �لر�غبني  بدبي  �ل�شحة 
�إىل مر�كز  �ل��ت��وج��ه  ���ش��رورة  �إىل  �ل��ع��ام  ه���ذ� 
�مل�شورة  لأخ����ذ  �لأول���ي���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
هيئة  ح��ر���س  م��وؤك��دة  �ل��ازم��ة  و�لتطعيمات 
�لرب�مج  ت��ق��دمي  على  �شنويا  ب��دب��ي  �ل�شحة 
و�حلمات �لتوعية للحجاج ل�شمان �شحتهم 

و�شامتهم .

داع�س و الغرباء باللغة الفرن�صية قريبا 
•• ال�صارقة-وام:

�أن  �ل��ق��ا���ش��م��ي«  م��ن�����ش��ور�ت  »د�ر  �أع��ل��ن��ت 
�مللحمة �مل�شرحية »د�ع�س و�لغرب�ء« �لتي 
���ش��م��ن ح��ق��ل م�شرحيات  ع��ن��ه��ا  ���ش��درت 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
�لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة و�ل��ت��ي حققت 
رو�جا وقدمت يف م�شارح دولة �لمار�ت 
�لعربي  و�ل����وط����ن  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
باللغة  �مل��ن�����ش��ور�ت  ع��ن  ق��ري��ب��ا  �شت�شدر 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ب��ع��د ت���ز�ي���د �ل��ط��ل��ب عليها 
و�جلامعات  �مل��ع��اه��د  يف  خا�شة  �أوروب��ي��ا 

�ملتخ�ش�شة بفن �مل�شرح .
�لعربية  م���ن  �مل�����ش��رح��ي��ة  ب��رتج��م��ة  ق���ام 
فاطمة  �ملغربية  �لباحثة  �لفرن�شية  �إىل 
بالتنقيح  ق���ام  فيما  �ل�شغري  �ل���زه���ر�ء 
دويري  ج���و�د  �ل��دك��ت��ور  للن�س  �ل��ل��غ��وي 
وتكون  ق��ري��ب��ا  ت�����ش��در  �أن  �ملنتظر  وم���ن 
�لدولية  �ملعار�س  يف  للم�شاركة  جاهزة 
تعتزم  �آخ�������رى  ن���اح���ي���ة  م����ن   . ل��ل��ك��ت��اب 
��شد�ر  ق��ري��ب��ا  �ل��ق��ا���ش��م��ي  م���ن�������ش���ور�ت 
بيبي   « ك��ت��اب  م��ن  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �لن�شخة 
ت��األ��ي��ف �شاحب   « �مل��ل��ك  �أب���ن���اء  ف��اط��م��ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�لد�ر  �هتمام  من  كجزء  �ل�شارقة  حاكم 
متعددة  وبلغات  �ل���د�ر  �إ���ش��د�ر�ت  بن�شر 
و�مل�شاركة فيها مبعار�س عاملية كي تكون 
متاحة للقر�ء و�ملثقفني و�لكتاب يف هذه 
�لبلد�ن .. و قامت برتجمة �لرو�ية من 
�لدكتورة  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �إىل  �لإجن��ل��ي��زي��ة 
هذه  �إدر�ج  ميكن  و  مورينو.  مارغريد� 
�لرو�ية �لتي جاءت يف 123 �شفحة من 
�لأدبي  �جلن�س  �شمن  �ملتو�شط  �لقطع 
�مل���ع���روف ع��امل��ي��ا وه���و »�ل��ن��وف��ي��ا« وهي 
طويلة  ق�شة  �حلجم  حيث  من  ت�شنف 
�حتاجت من  ورو�ي��ة ق�شرية ومع ذلك 

�شموه �إىل 35 مرجعا تاريخيا.

ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ �ج�����اي�����ب�����ا 
�ث����ي����وب����ي����ا   ، ع�����ل�����ي  ن������������ورى 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP3739836(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو/ عبد�ملجيد زكرى 
عبد�ملجيد �بو عبيد ، فل�شطني 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )N3712912(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ث  مم����ن 
بال�شفارة �لفل�شطينية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت. 

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �صفر
�ل�������ش���ي���د/ خ����ال����د حممد  ي���ع���ل���ن 
�أح�����م�����د �لأن�����������ش�����اري �مل�����رزوق�����ي 
فقد�ن  عن  �جلن�شية(  )�إم��ار�ت��ي 
منازل  �شركة  ع��ن  ���ش��ادرة  �أ�شهم 
 101646 ب��ال��رق��م  �ل��ع��ق��اري��ة 
�لرجاء  �شهم.   100000 بعدد 
ممن يجدها �لإت�شال على �لرقم 
ت�شليمها  �و   0506130033

لل�شركة �ملذكورة �أعاه.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

�أطلقت هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي �أم�س �حلملة �لتوعوية �لتثقيفية مبنظومة 
حماية �لطفل “ من حقي “ و�لتي تنظمها بالتعاون مع منظمة �لأمم �ملتحدة 

للطفولة “ �ليوني�شيف “ ومعهد دبي �لق�شائي.
مبنطقة  �لعلمي  �لبحث  مدر�شة  مبقر  �أقيم  �شحفي  موؤمتر  يف  �لهيئة  و�أك��دت 
ب�شفة  �ملجتمع  �لقانوين يف  �لوعي  ن�شر  �إىل  تهدف  �أن �حلملة  دبي  �لورقاء يف 
من  معهم  و�ملتعاملني  �لأطفال  رعاية  على  �لقائمني  لدى  �لوعي  ون�شر  عامة 

�حلقوق  حماية  يف  ي�شهم  مب��ا  �لتعليمي  �لقطاع  وخا�شة  �لقطاعات  خمتلف 
�لأ�شا�شية لاأطفال ويعزز من جودة �لبيئات �لأمنة �ملحيطة بهم .

و�شتت�شمن �حلملة ور�س تعريفية مبو�د قانون حقوق �لطفل �لإمار�تي “ ودمية 
“ و�لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل و�شرحا مف�شا لبنودهما مع �لتوعية بدور 
�لقائمني على رعاية �لأطفال ملاحظة �أية موؤ�شر�ت تدل على �نتهاكات حلقوق 

�لطفل وتعريف بالإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها للتعامل مع تلك �حلالت.
�لإن�شان يف هيئة تنمية  �لتنفيذي لقطاع حقوق  �ملدير  �ل�شام�شي  وقالت ميثاء 
�لوطنية  �لأجندة  �أولوية خا�شة يف  �لأطفال يحتل  �أن مو�شوع حماية  �ملجتمع 

لتطوير  �جل��اد  �لعمل  ت�شمن  �آم��ن��ة  بيئة  بتوفري  تلتزم  �لتي  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
قدر�ت �لطفل ومو�هبه و�تخاذ �خلطو�ت �ملنا�شبة يف جمالت �ل�شحة و�لتعليم 
و�لجتماعية  �لنف�شية  �حل��اج��ات  رعاية  �شاأنها  من  �لتي  �مل��ج��الت  خمتلف  ويف 

و�لثقافية لاأطفال«.
�لعام  �ل��دول��ة يف  �أ���ش��درت��ه  “ودمية” �لتي  �لطفل  ق��ان��ون حماية  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
متما�شكة ل�شمان  قانونية  خلفية  �إيجاد  على  �لدولة  حر�س  على  �أكد   2016
ح�شول �لأطفال يف �لدولة على كافة حقوقهم وحما�شبة وم�شاءلة من ينتهك 
هذه �حلقوق �أو يهملها. من جانبه �أكد �لدكتور ع�شام علي م�شوؤول �ل�شيا�شات 

�لجتماعية يف منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة “ �ليوني�شف “ – منطقة �خلليج 
�أهمية �لتوعية بحقوق �لطفل ودور �ملنظمة �لأممية يف ن�شر هذه �ملعرفة على 
تقام  “ بور�س توعوية  “ من حقي  �ل��دول و�ملجتمعات. و�شتبد�أ حملة  م�شتوى 
يف معهد دبي �لق�شائي لاخت�شا�شني �لجتماعيني ومعلمي �ملدر��س يتم من 
�أليات �لتعامل مع  “ودمية” وبحث  خالها تد�ر�س مو�د قانون حماية �لطفل 
�حلالت �ملختلفة، كما �شيتم تنظيم �شل�شلة من �لور�س �لتوعوية لأولياء �لأمور 
وطاب �ملد�ر�س ت�شتمر حتى نهاية �لعام بحيث ت�شمل �أكرب �شريحة ممكنة من 

�لأطفال وذويهم يف �إمارة دبي.

•• دبي-وام:

وقعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع جمموعة وورلد مي�شن 
 « Mission Z - »وورلد لإطاق خمترب “ مي�شن زي
ملحاكاة �لعي�س على كوكب �ملريخ و �كت�شاف �أ�شر�ر و خبايا 
�لبتكار�ت  من  جديدة  �أف��ق  نحو  �لب�شرية  ودف��ع  �لف�شاء 
�لتكنولوجية. وقع �ملذكرة �لدكتور عي�شى �لب�شتكي رئي�س 
جامعة دبي و �شيمون ليو نائب رئي�س �جلمعية �ل�شينية 

لتعزيز �لتعاون �لقت�شادي و�لفني �لدويل �شيمون ليو.
تهدف �ملذكرة �إىل دعم �مل�شاريع لبناء مدينة متقدمة �إىل 
جانب دعم �مل�شاريع �لتنموية و�لبيئية و�لقت�شادية �لتي 

ت�شمح للب�شر بالعي�س و�لنمو على �ملريخ.
وت�شهم جامعة دبي يف �مل�شروع من خال توفري مو�ردها 
مبا يف ذلك مو�ردها �لب�شرية و �أ�شاتذتها وطابها �إ�شافة 
و�لو�شائط  و�مل��ع��د�ت  و�ملكاتب  وخمترب�تها  �شفوفها  �إىل 

و�إعد�د �لعرو�س �لتقدميية.
جامعة  لطلبة  �لذهبية  “ �لفر�شة  زي  “ مي�شن  متنح  و 
دبي لاطاع على �ملهن �مل�شتقبلية وعي�س جتربة ف�شائية 
�إىل جنب م��ع خ���رب�ء و  و�ل��ع��م��ل جنبا  ف��ري��دة م��ن نوعها 
باحثني يف جمالت �لف�شاء و �لتكنولوجيا �مل�شتقبلية �إىل 
جانب قيامها بتحديد وت�شميم �ملدينة �لأكث تقدما من 
خال دمج �أحدث �لتقنيات يف جمالت �لذكاء �ل�شطناعي 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل�����ش��ت��د�م��ة وت��ول��ي��د �ل��ط��اق��ة وع��ل��وم �ل�شحة 
�لنف�س  وع��ل��م  �لفلكي  �لأح���ي���اء  وع��ل��م  و�ل���زر�ع���ة  و�ل��ط��ب 

و�لعلوم �لإن�شانية .
�لرئي�شي  هدفنا  “ �إن   : �لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  ق��ال  و 
ب����الأدو�ت و�مل��ه��ار�ت �لازمة  ت��زوي��د طابنا  يف �جل��ام��ع��ة 
وبالتايل  ون��اج��ح��ة..  م�شرقة  م�شتقبلية  ملهن  لإع��د�ده��م 
دبي  جامعة  يف  �مل�شتقبل  خمترب  �إن�شاء  �إىل  نتطلع  فاإننا 

كخطوة �أ�شا�شية نحو متكني طابنا وتعزيز قدر�تهم » .

•• اأبوظبي-وام:

�أحد مر�فق �لرعاية  �أبوظبي”،  “كليفاند كلينك  �أكد �لأطباء يف م�شت�شفى 
�ل�شحية عاملية �مل�شتوى �لتابعة ل�شركة مبادلة لا�شتثمار، �أهمية �لت�شخي�س 
�ملبكر ل�شرطان �لرئة يف حتقيق �ل�شتفادة �لق�شوى من خيار�ت �لعاج �لتي 

يوفرها لعاج هذ� �ملر�س.
يف  �لتنف�شي  �جلهاز  �أمر��س  معهد  رئي�س  ت�شامبان،  جيفري  �لدكتور  و�أ�شار 
�شرطان  عن  �ملبكر  “�لك�شف  �أن  �أبوظبي” �إىل  كلينك  “كليفاند  م�شت�شفى 
�لرئة يفيد يف جناح عاجه و�حلد من عدد �لوفيات �لناجمة عنه”، و�أ�شاف 
�أن “�لتوقيت �ملثايل لذلك يكون قبل �أن يتطور �ملر�س ملرحلة ظهور �لأعر��س، 

�لتي يكون فيها �ملر�س قد و�شل �إىل مرحلة متقدمة”.
جاء ذلك عقب �إجر�ء جر�حة متطورة قليلة �لب�شع ملري�س من مدينة بني 

يف  �لتخ�ش�شات  متعدد  �لطبي  �لفريق  جنح  �أن  بعد  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  يا�س 
�مل�شت�شفى يف ت�شخي�س حالته ب�شكل مبكر بناء على نتائج فحو�شات �لت�شوير، 
�لتي �أظهرت وجود بع�س �لبقع �ملعتمة يف �لرئة. لقد �أثارت تلك �لبقع �شكوك 
�لأطباء بوجود حالة مبكرة من �ل�شرطان، فاأخ�شعو� �ملري�س جلر�حة تنظري 

�ل�شدر مب�شاعدة �لفيديو.
م�شت�شفى  يف  �ل�شدر  جر�حة  ق�شم  رئي�س  �شوياما�س،  ر�شا  �لدكتور  وق��ال 
“كليفاند كلينك �أبوظبي” رئي�س جلنة �لأور�م �ل�شدرية يف جمعية �لإمار�ت 
لاأمر��س �لتنف�شية، �لذي تر�أ�س �لفريق �لذي �أجرى �جلر�حة للمري�س : 
�لأمر  يحتاج  �إذ  �لأهمية،  �شديد  عامًا  �لوقت  يكون  �ل�شرطان،  ح��الت  “يف 
�مل�شت�شفى  يقدم  لديه.  �ملر�س  ت�شخي�س  فور  تاأخري  �أي  دون  �ملري�س  لعاج 
طيفاً و��شعاً من عاجات �لأور�م �لتي تفيد يف �لق�شاء على �ل�شرطان وت�شاعد 
�لأكث  �لأ�شخا�س  ع��ادة  �لأط��ب��اء  وين�شح  و�ل�شفاء”.  �لتعايف  على  �ملر�شى 

�لذين لديهم تاريخ عائلي لاإ�شابة  و�أولئك  �ملدخنني  عر�شة للخطر، مثل 
، لكن  �لعاج  �أجل �شمان فعالية  �ملر�س من  �ملبكر عن  بالك�شف  بال�شرطان، 
لوجود  نظر�ً  �ملدخنني،  لغري  بالن�شبة  حتى  ذل��ك  فائدة  �أي�شاً  �أثبتت  �لأدل��ة 
مثل  �لرئة،  �شرطان  �إىل  ت��وؤدي  �أن  ميكن  �لتي  �لبيئية  �لعو�مل  من  �لعديد 

�لتعر�س للتدخني �ل�شلبي و�ملو�د �مل�شببة لل�شرطان و�لتلوث.
كلينك  “كليفاند  م�شت�شفى  يف  وع��اج��ه  مر�شه  ت�شخي�س  جتربة  وح��ول 
�أبوظبي”، قال �ملري�س عبد �هلل بن مبارك بعطا، وهو �إمام متقاعد : “بعد 
�إىل زوجتي، كل  ق��ادر�ً على �جللو�س بر�حة و�لتحدث  �أ�شبحت  يومني فقط 
�أ�شعل.  عندما  �لأمل  بقليل فقط من  �ل�شعور  با�شتثناء  ي��ر�م  ما  على  �أم��وري 
حظيت برعاية متميزة جد�ً يف �مل�شت�شفى على يد �لدكتور ر�شا وجميع �أع�شاء 
�لفريق �لطبي �لذي توىل رعايتي، فاأنا ممنت كثري�ً لهم لنجاحهم يف �لك�شف 
�مل�شتوى من �لفعالية”.  و يوفر كليفاند  �ملبكر عن مر�شي وعاجه بهذ� 

عن  �ملبكر  للك�شف  �جلر�حية  غ��ري  �لو�شائل  م��ن  جمموعة  �أبوظبي  كلينك 
مبتكرة  تقنية  هي   )EMN( �لكهرومغناطي�شية  �ملاحة  مثل  �ل�شرطان، 

ت�شتخدم نظام حتديد �ملوقع )GPS( على منظار �ل�شعب �لهو�ئية.
و توفر هذه �لتقنية فر�شة �لبحث عن �أي منو غري طبيعي للخايا ومعاينة 
�إمكانية  تتيح  بحيث  م��دجم��ة،  ���ش��ورة طبقة حم��وري��ة  خ��ال  م��ن  �ل��رئ��ت��ني 

��شتهد�ف مناطق �خللل مبا�شرة و��شتئ�شال �لعقيد�ت.
كلينك  “كليفاند  م�شت�شفى  يقدمها  �ل��ت��ي  �ل�شرطان  خ��دم��ات  تت�شمن  و 
�أبوظبي” خدمات ت�شوير وت�شخي�س �شاملة وجر�حة �ل�شدر �لهجينة قليلة 
�جلر�حي  �ل��ع��اج  خ��دم��ات  �مل�شت�شفى  ي�شتكمل  �حل���الت  بع�س  ويف  �لب�شع، 

�ملتطور بالعاج �لكيماوي.
و يف �أبريل 2019، و�شع �مل�شت�شفى حجر �لأ�شا�س ملركز �لأور�م بهدف توفري 

نهج متميز و�شامل لت�شخي�س �ل�شرطان وعاجه يف دولة �لإمار�ت.

)كليفالند كلينك اأبوظبي( ي�صدد على اأهمية الك�صف املبكر عن �صرطان الرئة ويكر�س اخلربة والتقنيات احلديثة لعالجه

من حقي« حملة لتعزيز الثقافة املجتمعية بـ »حقوق الطفل« 

جامعة دبي توقع مذكرة تفاهم 
و»وورلد مي�صن« مبجال الف�صاء

•• دبي-وام:

�أول   - “كارنيكا”  دب���ي  ��شتقبلت   
���ش��ف��ي��ن��ة ���ش��ي��اح��ي��ة م���ن �ل��ه��ن��د تزور 
�شتتخذ  و�ل��ت��ي   – باأكملها  �ملنطقة 
م��ن م��ي��ن��اء ر����ش��د م��رك��ز� لنطاق 

رحاتها يف �خلليج �لعربي.
�حتفالية  تنظيم  مت  �ملنا�شبة  وبهذه 
تقليدية لتبادل �لدروع و�ملفاتيح بني 
قبطان �ل�شفينة وممثلني عن جلنة 
دبي لل�شياحة �لبحرية و�شركاء من 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س يف دبي.
دورية  رح����ات  �ل�شفينة  و�شتنظم 
�بتد�ء من يونيو  �لعربي  يف �خلليج 
 2019 �شبتمرب  منت�شف  وح��ت��ى 
ح����ي����ث مي����ك����ن مل����ح����ب����ي �ل�����رح�����ات 

�إحدى  �ختيار  �لبحرية  �ل�شياحية 
�أ�شبوعيا  تنظيمهما  يجري  رحلتني 
م���ن دب���ي ب��ح��ي��ث ت�����ش��م��ل رح��ل��ة يوم 
�جلمعة كا من �أبوظبي و�لبحرين 
يوم  يف  �لثانية  �لرحلة  ت�شمل  فيما 
ب�شلطنة  وخ�����ش��ب  م�شقط  �لث��ن��ني 
عبد�لعزيز  حم��م��د  وق�����ال  ع���م���ان. 
ل�مر��شي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملناعي 
�لتنفيذي  و�مل���دي���ر  �أو”  �آن����د  “بي 
مليناء ر��شد: “يربز و�شول �ل�شفينة 
مليناء  �مل���ت���ق���دم���ة  �مل���ك���ان���ة  ك���ارن���ي���ك���ا 
�لرحات  خلطوط  بالن�شبة  ر����ش��د 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���ف���اخ���رة  �ل��ب��ح��ري��ة 
كوجهة  موقعه  على  وتاأكيد�ً  �لعامل 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  ر�ئ���دة  �شياحية 
..و�أظ����ه����رت خ��دم��ات��ن��ا �ل��ف��ائ��ق��ة �أن 

�ل��وج��ه��ة �ملف�شلة  م��ي��ن��اء ر����ش��د ه��و 
للزو�ر حيث ز�دت �أعد�د �لزو�ر بن�شبة 
 2014 ب��ني عامي  �مل��ائ��ة  يف   172
لت�شخري  ..و�شن�شعى دوما  و2018 
كل �إمكاناتنا لتحقيق �أهد�ف �لإمارة 
�شمن �لروؤية �ل�شياحية �لهادفة �إىل 
�لأول للم�شافرين  جعل دبي �خليار 

حول �لعامل.
�لفا�شي  ج���م���ال  ع���رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�شياحة  �إد�رة  م��دي��ر 
�لرتحيب  ع���ن  لل�شياحة”  “دبي 
فخمة  هندية  �شياحية  �شفينة  ب��اأول 

يف دبي وهي “كارنيكا” �لتي �شتقوم 
�خلليج  منطقة  يف  �لأوىل  برحلتها 
�لتعاون  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  �ل��ع��رب��ي 
�لوثيق مع �شركة “جال�س كروز�س” 
�أبرز  ك��اإح��دى  �لهند  �أه��م��ي��ة  يعك�س 
�مل�����ش��درة ل��ل��زو�ر �إىل دبي  �لأ����ش���و�ق 
�لربع  خ��ال  منها  ��شتقبلت  و�ل��ت��ي 
ح����و�يل  �حل������ايل  �ل����ع����ام  م����ن  �لأول 

ز�ئر�ً. و546  �ألفاً   836
نلتزم  �ل����ذي  �ل���وق���ت  “يف  و�أ�����ش����اف 
كمركز  �لإم��������ارة  م��ك��ان��ة  ب��رت���ش��ي��خ 
رئي�شي لل�شفن �ل�شياحية يف �ملنطقة 

نحر�س على مو�كبة تطلرّعات �لزو�ر 
من �شبه �لقارة �لهندية ل�شتقطاب 
�ملزيد منهم �إىل دبي وتكر�ر زيارتهم 

ب�شحبة �لعائات و�لأ�شدقاء«.
�أع�����رب ج���ورغ���ن بايلوم  م���ن ج��ه��ت��ه 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س 
�لفخر  ع����ن  كروز�س”  “جال�س 
بجلب “كارنيكا” �إىل دبي باعتبارها 
موطنها �لثاين حيث �شيت�شنى لأبناء 
�جلالية �لهندية �ملقيمة يف �لإمار�ت 
ول��ل��م��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى حد 

�شو�ء ق�شاء عطلة بحرية ر�ئعة.

دبي ت�صتقبل اأول �صفينة �صياحية هندية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 يونيو  2019 العدد 12654 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 يونيو  2019 العدد 12654 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 يونيو  2019 العدد 12654 

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 311136  بتاريخ:   15 مايو 2019
با�ش��م:  ماتيل، �إنك

وعنو�نه: 333 كونتيننتال بوليفارد، �إل �شيغوندو، �شي �يه 90245، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
�لأن�شطة  �لرتفيه،  �لتدريب،  و�لتهذيب،  �لتعليم  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

�لريا�شية و�لثقافية، مر�كز �لرتفيه و�لت�شلية لاأطفال وحتديد�ً مناطق وباحات �للعب �لتفاعلي.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�شف �لعامة: تتكون �لعامة من عبارة MISSION: PLAY! BY MATTEL كتبت 
بالأحرف �لاتينية، كما يلي كلمة MISSION عامة �لرتقيم ):( و يلي كلمة PLAY عامة 

)!( �لد�لة على �لتعجب
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 يونيو  2019 العدد 12654 

حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حممد  ي����ا�����ش����ني  ع������م������ر�ن 
يا�شني ، باك�شتان   �جلن�شية 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج��������������و�ز   -
من   )H3046486(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0567511053

فقدان جواز �صفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
�ل�������ش���ي���د/ خ����ال����د حممد  ي���ع���ل���ن 
�أح�����م�����د �لأن�����������ش�����اري �مل�����رزوق�����ي 
فقد�ن  عن  �جلن�شية(  )�إم��ار�ت��ي 
منازل  �شركة  ع��ن  ���ش��ادرة  �أ�شهم 
 104550 ب��ال��رق��م  �ل��ع��ق��اري��ة 
�ل���رج���اء  ����ش���ه���م.   5000 ب���ع���دد 
ممن يجدها �لإت�شال على �لرقم 
ت�شليمها  �و   0506130033

لل�شركة �ملذكورة �أعاه.
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بحث �لرئي�س �للبناين مي�شال عون، �م�س، مع �ملن�شق �خلا�س لاأمم 
و�لبحرية  �لربية  �حل��دود  تر�شيم  كوبيت�س،  ي��ان  لبنان  يف  �ملتحدة 
�ملتحدة  �لوليات  خارجية  وزير  م�شاعد  مبادرة  �شوء  يف  �جلنوبية، 

�لأمريكية ل�شوؤون �ل�شرق �لأدنى �ل�شفري ديفيد �شاترفيلد.
�ليوم  ��شتقبل  ع���ون  �ل��رئ��ي�����س  �إن  �للبنانية،  للرئا�شة  ب��ي��ان  وق���ال 
�ملتحدة،  و�لأمم  لبنان  بني  �لتعاون  �إىل  �لبحث  وتطرق  كوبيت�س، 
وم��ل��ف �ل��ن��ازح��ني �ل�����ش��وري��ني يف ل��ب��ن��ان، وت���ط���ور�ت م�����ش��األ��ة تر�شيم 
يتولها  �لتي  �ملبادرة  و�لبحرية �جلنوبية، يف �شوء  �لربية  �حل��دود 

�ل�شفري ديفيد �شاترفيلد«.
يذكر �أن �شاترفيلد ز�ر بريوت �لأ�شبوع �ملا�شي، و�لتقى كبار �مل�شوؤولني 

�للبنانيني.
و�إ�شر�ئيل، يف مبادرة لرت�شيم  لبنان  �شاترفيلد جولته بني  ويتابع 

�حلدود �لربية و�لبحرية �جلنوبية.
ويو�جه لبنان نز�عاً على تر�شيم منطقته �لقت�شادية �خلال�شة مع 

�إ�شر�ئيل، �لتي تبلغ حو�يل 860 كيلومرت مربع.
وت��ظ��ه��ر �أع���م���ال �مل�����ش��ح �أن ل���دى ل��ب��ن��ان ح����و�يل 30 ت��ري��ل��ي��ون قدم 
لبنان  �لنفط، ويطالب  برميل من  و660 مليون  �لغاز  مكعب من 
و�ملنطقة  �لبحرية  �حلدود  منطقة  لرت�شيم  بال�شعي  �ملتحدة  �لأمم 

�لقت�شادية �خلال�شة �ملتنازع عليها مع �إ�شر�ئيل.

�أدى �نفجار قنبلة يدوية �ل�شنع كانت مزروعة على جانب �لطريق، 
�إىل مقتل �شتة �أفر�د من عائلة و�حدة بينهم �أربعة �أطفال كانو� على 
منت �ل�شيارة نف�شها يف جنوب �أفغان�شتان، ح�شب ما �أعلنت �ل�شلطات. 
�إق��ل��ي��م ق��ن��ده��ار �إىل  �ل�����ش��ي��ارة متوجهة م��ن منطقة د�ن���د يف  وك��ان��ت 

عا�شمة �لإقليم �لتي حتمل �ل�شم نف�شه.
�أفغان لوكالة فر�ن�س  وقال �ملتحدث �لإقليمي با�شم �ل�شرطة قا�شم 
�لعائلة  م��ن  وف��ت��ات��ان. جميعهم  ول���د�ن  �أط��ف��ال،  �أرب��ع��ة  “ُقتل  بر�س 
نف�شها«. و�أو�شح حاكم منطقة د�ند حاجي عبد�هلل �أن �لقنبلة زرعها 
متمردو طالبان على هذ� �لطريق �لذي غالباً ما ت�شلكه قو�ت �لأمن 
�لأفغانية. ومل يردرّ �ملتحدث با�شم طالبان على �أ�شئلة فر�ن�س بر�س.

وك���ث���ري� م���ا ي�����ش��ت��خ��دم �مل���ت���م���ردون �ل��ق��ن��اب��ل �مل���زروع���ة ع��ل��ى جو�نب 
�لطرقات و�لألغام �لأر�شية ل�شتهد�ف قو�ت �لأمن �لأفغانية، لكن 

هذه �لأ�شلحة تت�شبب كذلك ب�شقوط �شحايا من �ملدنيني.
يف �ل�شهر �لفائت، ُقتل �شبعة �أطفال وجرح �ثنني �آخرين جر�ء �نفجار 

عبوة كانت مزروعة �أي�شاً على جانب �لطريق.
�ء �نفجار قنبلة  و�لأ�شبوع �ملا�شي، ُقتل �أربعة �أ�شخا�س يف كابول جررّ
ل��دى م��رور حافلة تقلرّ موظفني حكوميني. وج��اء ه��ذ� �لهجوم يف 
تقلرّ  كانت  حافلة  ��شتهدف  �نفجار�ت  ثاثة  وق��وع  غ��د�ة  �لعا�شمة 
ط��اب��اً ث��م ف��رق �لن��ق��اذ �ل��ت��ي ه��رع��ت �إىل �مل��ك��ان م��ا �أدى �إىل مقتل 

�شخ�شني و�إ�شابة 24 �آخرين.

 
�ملحكمة  �ىل  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  �لأوك������ر�ين  �ل��رئ��ي�����س  ت��وج��ه 
�نتخابات  �ىل  و�لدعوة  �لربملان  حل  ق��ر�ره  عن  ليد�فع  �لد�شتورية 
�شتنظر يف  �ملحكمة  ب��اأن  علما  يوليو،  21 متوز  يف  مبكرة  ت�شريعية 

قانونية هذه �لنتخابات.
“موقفنا �لقانوين ثابت ول جدل  �إن  �أمام �لق�شاة  وقال زيلين�شكي 

حوله، �عتقد �أنكم �شتتخذون قر�ر� لن نخجل به«.
و��شاف �أن “�ملو�طنني �لوكر�نيني ي�شككون يف �لربملان �لذي تناهز 
�لوكر�ين  �ل�شعب  فقط،  ذل��ك  لي�س  �ملئة،  يف  �أرب��ع��ة  به  �لثقة  ن�شبة 

يرحب بقر�ر حل �لربملان«.
و�علن زيلين�شكي، �ملمثل �ل�شابق �لذي يفتقر �ىل �خلربة �ل�شيا�شية، 
21 �يار/مايو  نيته حل �لربملان �ملناه�س له يف خطاب تن�شيبه يف 

ووقع بعيد ذلك مر�شوما يف هذ� �ل�شدد.
�لقر�ر  و�دى  و�لد�شتور،  يتنافى  ق���ر�ره  �أن  �خل���رب�ء  بع�س  و�ع��ت��رب 
�ىل �زدياد �لتوتر مع �لربملان �لذي يو�ظب على رف�س كل م�شاريع 
�لنو�ب �ىل  �لعديد من  �لرئي�س عليه. وجلاأ  �لتي يحيلها  �لقو�نني 

�ملحكمة �لد�شتورية لتبت قانونية قر�ر حل �لربملان.

عوا�صم

بريوت

كابول

كييف

 املفو�صية: موقف الحتاد 
الأوروبي ثابت من بريك�صت 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

لرئي�شة  خلف  �ختيار  �أن  �م�س  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  با�شم  متحدث  �أعلن 
بريك�شت  �تفاق  م�شمون  على  يوؤثر  لن  م��اي  ترييز�  �لربيطانية  �ل���وزر�ء 
�شخينا�س  مارغاريتي�س  وق��ال  �لأوروب���ي.  �لحت��اد  لندن مع  �أبرمته  �ل��ذي 
معلقا على تهديد بوري�س جون�شون �ملر�شح �لأوفر حظا خلافة ماي بعدم 
مع  يتعار�س  قد  موقف  �أي  �تخاذ  عن  “�شنمتنع  بريك�شت  فاتورة  ت�شديد 
جديد  وزر�ء  رئي�س  “�نتخاب  و�أ���ش��اف  �ملحافظني«.  ح��زب  لقيادة  �ل�شباق 
�إىل معاهدة �خلروج  �إ���ش��ارة  يف  �لطاولة”  ط��رح على  ما  لن يغري معايري 
�لتي �أبرمتها حكومة ماي مع �لحتاد �لأوروبي يف ت�شرين �لثاين نوفمرب. 
وتابع “�ملطروح على �لطاولة مت �لتفاو�س ب�شاأنه بنجاح من قبل �ملفو�شية 

وو�فقت عليه �لدول �لأع�شاء يف �لحتاد«.
رئا�شتها حزب  ��شتقالت �جلمعة من  �لتي  ويوؤكد مر�شحون خلافة ماي 

�ملحافظني، �أنهم يريدون �إعادة فتح �ملفاو�شات مع �لأوروبيني.
ويوؤكد �لحتاد �لأوروب��ي من جهته منذ �أ�شهر �أن ل د�عي لإع��ادة مناق�شة 

�تفاق بريك�شت �لذي رف�شه �لنو�ب �لربيطانيون ثاث مر�ت.
كما  �مل�شتحقات  كامل  �أي  بريك�شت  ف��ات��ورة  ت�شديد  بعدم  جون�شون  وه��دد 
ن�س �تفاق بريك�شت يف حال رف�س �لحتاد �لأوروبي �شروطا �أف�شل لباده 
للخروج من �لحتاد. و�لتفاق مل يذكر �أرقاما لكنه يعتمد �أ�شلوبا ومبادىء 
قيمة  �لربيطانية  �حلكومة  وتقدر  لندن.  على  �ملتوجبة  �ملبالغ  لتحديد 

�ملبلغ مبا بني 40 و45 مليار يورو.

طهر�ن قد ت�ستخدم �أ�سلحة ملحاولة �إغر�ق �سفن

كيف ميكن اأن تبدو احلرب الأمريكية �صد اإيران؟ 

ت�صاد تدين �صغوط وا�صنطن ب�صاأن النتخابات  

�لإير�نية، وتنتهي �لأمور عند ذلك �حلد.
�إىل ذلك، يعتقد كاتب �ملقال، �أن لإير�ن خيار�ت �أخرى 
و�لعر�ق،  �أفغان�شتان،  يف  وكيلة  ق��و�ت  ��شتخد�م  منها 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ملهاجمة  و�ل��ي��م��ن  و���ش��وري��ا،  ول��ب��ن��ان، 
و�شركائها. ولإير�ن تر�شانة �شو�ريخ بالي�شتية ت�شتطيع 

��شتهد�ف قو�عد �لوليات �ملتحدة يف �خلليج.
لل�شفن  �مل�شادة  و�شو�ريخها  �ألغامها  تثري  �أن  وميكن 
�لفو�شى يف م�شيق هرمز، ما يوؤدي لرفع �أ�شعار �لنفط 
�أو  تخريبية  هجمات  تنفيذ  �إي��ر�ن  بو�شع  كما  �لعاملية. 
قو�ت  با�شم  ت��ع��رف  ع�شكرية  �شبه  ب��وح��دة  �إل��ك��رتون��ي��ة 

�لقد�س، على �أهد�ف �أمريكية يف جميع �أنحاء �لعامل. 

�سغوط ت�سعيدية
ويف تلك �حلالة، �شت�شعل تلك �ل�شغوط �لت�شعيدية، يف 

وا�صنطن-وكاالت:

�أعلى  �إىل  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �إي���ر�ن  ب��ني  �لتوتر  و�شل 
�ل���ن���ووي يتد�عى،  ف���الت���ف���اق  ����ش���ن���و�ت،  م�����ش��ت��وى م��ن��ذ 
وفر�شت �إد�رة تر�مب عقوبات خلنق �لقت�شاد �لإير�ين، 
ون�شرت يف مايو” �أيار” حاملة طائر�ت، وبطارية دفاع 
موظفني  و�أجلت  �ملنطقة،  يف  قاذفات  و�أرب��ع  �شاروخي، 
معلومات  بعد  ب��غ��د�د،  يف  �شفارتها  م��ن  �أ�شا�شيني  غ��ري 
على  م�شتعدة،  ب��ات��ت  �إي����ر�ن  ب���اأن  ت��وح��ي  ��شتخبار�تية 
وكائها  ع��رب  �أمريكية  �أه���د�ف  ل�شرب  م��ت��ز�ي��د،  نحو 

�لع�شكريني يف �خلارج.
�أفريز”،  “فورين  �لتطور�ت، كتب، يف موقع  وعن تلك 
�لأو�شط  �ل�شرق  �أم��ن  برنامج  مدير  غولدنبريغ،  �إلن 
لدى مركز �لأمن �لأمريكي �جلديد، م�شري�ً �إىل �تهام 
ن��اق��ات نفط  �أرب���ع  �إي���ر�ن بتخريب  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 
�أن طهر�ن نقلت �شو�ريخ  قرب م�شيق هرمز، وزعمها 

يف منطقة �خلليج بقو�رب �شغرية. 
م�شت�شار  بولتون،  ج��ون  ه��دد  �أيار”،  مايو”  بد�ية  ويف 
�أي هجمات  بالرد على  علناً  �لأمريكي،  �لقومي  �لأم��ن 
�إير�نية “�شو�ًء عرب قو�ت وكيلة، �أو عرب فيالق �حلر�س 

�لثوري �لإير�ين، �أو بقو�ت �إير�نية نظامية«. 

ل رغبة يف �حلرب
يبدو،  كما  �شيئاً  لي�س  �ل��و���ش��ع  �أن  �مل��ق��ال  ك��ات��ب  وي���رى 
ويظهر �أنه لي�س لدى �أي طرف، با�شتثناء بولتون، رغبة 
�لع�شكرية  �ل�شرت�تيجية  وت��ق��وم  �حل���رب.  يف  حقيقية 
منخف�س  م�شتوى  عند  �ل��ت��وت��ر  �إب��ق��اء  على  �لإي��ر�ن��ي��ة 

وجتنب مو�جهة مبا�شرة مع �لوليات �ملتحدة. 
حازماً  موقفاً  �أخ���ري�ً  و��شنطن  �ت��خ��ذت  جانبها،  وم��ن 
هذه  على  ي��رتت��ب  ل  ول��ك��ن  �ملنطقة.  يف  ق��و�ت��ه��ا  بن�شر 
ب�شكل  ع��ادي��ة،  ه��ي غ��ري  �أي �شيء خطري، ول  �خل��ط��وة 
رهيب. ولو كانت �لوليات �ملتحدة ت�شتعد فعًا حلرب، 

لتدفق عتاد ع�شكري �أكرب على �ملنطقة.

�سيناريوهات
وجتاهل  تقدير  �شوء  ي��وؤدي  قد  �لكاتب،  ر�أي  يف  ولكن، 
�لإ�شار�ت، ومنطق �لت�شعيد �إىل حتويل ��شتباك طفيف 
لإير�ن  مدمرة  تبعات  عنه  ترتتب  �إقليمي،  حريق  �إىل 

وللوليات �ملتحدة، ولل�شرق �لأو�شط. 
وح�����ش��ب �ل��ك��ات��ب، م��ن �مل��رج��ح �أن ي��ب��د�أ ���ش��ر�ع ب�شبب 
ه��ج��وم �شغري م��ن �إي����ر�ن �ل��ت��ي ت��ن��ك��ره، �شد ه��دف ذي 
�شلة بالوليات �ملتحدة. ويف ظل هذ� �ل�شيناريو، يقرر 
قادة �إير�ن �أنه حان �لوقت للت�شدي للرئي�س �لأمريكي 
دونالد تر�مب. وت�شرب ميلي�شيا �شيعية يف �لعر�ق على 
عدد�ً  وتقتل  �أمريكية،  ع�شكرية  قافلة  ب��اإي��ر�ن،  �شات 
�إي��ر�ن ناقلة نفط �أخرى  من �جلنود، �أو يهاجم عماء 

يف �خلليج، ما يت�شبب هذه �ملرة يف ت�شرب نفطي. 
وتدرك طهر�ن، من خال جتربة �شابقة، �أن مثل هذه 
و��شنطن،  م��ن  مبا�شر  �ن��ت��ق��ام  �إىل  ت���وؤدي  ل  �لهجمات 
�شرط �إنكارها �إىل حد ما. وعلى �شبيل �ملثال، قتل وكاء 
و   2003 �أمريكي بني  600 جندي  �لعر�ق  �إي��ر�ن يف 

2011، مع عو�قب قليلة بالن�شبة لإير�ن. 

مرحلة خمتلفة
ولكن، ح�شب �لكاتب، فاإن هذه مرحلة خمتلفة. وميكن 
ع�شكرية  م��و�ق��ع  ع���دة  ���ش��رب  ت��ر�م��ب  �إد�رة  ت��ق��رر  �أن 
يف  �شورية  �أه��د�ف��اً  بال�شبط  ��شتهدفت  كما  �إي����ر�ن،  يف 
�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  ��شتخدم  عندما   2018 و   2017

�أ�شلحة كيماوية. 
�أنه با�شتخد�م قو�ت جوية وبحرية  �إىل  وي�شري �لكاتب 
موجودة يف �ل�شرق �لأو�شط، ت�شتطيع �لوليات �ملتحدة 
مقاتلني  ل��ت��دري��ب  مع�شكر  �أو  �إي������ر�ين،  م��ي��ن��اء  ���ش��رب 

عر�قيني �شيعة يف �إير�ن. 
وم���ن خ���ال ق��ن��و�ت ع��ام��ة وخ��ا���ش��ة، ت��و���ش��ل �حلكومة 
�لأم��ري��ك��ي��ة ر���ش��ال��ة ب��اأن��ه��ا ن��ف��ذت ���ش��رب��ة مل���رة و�ح����دة ل� 
تو�جه  فلن  �إي���ر�ن،  تر�جعت  �إذ�  و�أن��ه  �لردع”،  “�إعادة 
�لقيادة  تن�شحب  �ملثالية،  �لناحية  ومن  �أخ��رى.  تبعات 

�لتي  �مل�شري�ت  با�شتمر�ر  �لت�شادية  �ل�شلطات  حظرت 
�أمنية  “لاأ�شباب  و�ملعار�شة  �مل��دين  �ملجتمع  ينظمها 

مرتبطة بالتهديد �لإرهابي«.
�لعمل  باإعادة  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لت�شادي  �لرئي�س  وهدد 
1993 عندما كان  �ألغيت يف  �لتي  �لع�شكرية  باملحاكم 

•• جنامينا-اأ ف ب:

تدين �ل�شلطات �لت�شادية �شغوط و��شنطن �لتي تدعو 
�شلطات جنامينا �إىل تنظيم �نتخابات “نزيهة” �رجئت 
�شاأن  �لق����رت�ع  �أن  م��ع��ت��ربة   ،2015 م��ن��ذ  ع���دة  م���ر�ت 
حم�����س د�خ��ل��ي. و�ن��ت��ق��دت �حل��رك��ة �ل��وط��ن��ي��ة لاإنقاذ 
“�لأو�مر  ب�����ش��دة  ت�����ش��اد،  ع��ام��ا يف   29 م��ن��ذ  �حل��اك��م��ة 
�لأجنبية �لتي تدعو �حلكومة �إىل حتمل م�شوؤولياتها” 

ب�شاأن تنظيم هذه �لنتخابات.
ويفرت�س �أن جترى �نتخابات ت�شريعية يف 2019 لكن 
مل يحدد موعدها. وقال �لأم��ني �لعام للحزب �حلاكم 
بونغور  يف  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  عطلة  يف  ب���اد�  زي��ن  حممد 
)جنوب( �إن “�لنتخابات م�شاألة خا�شعة ل�شيادة دولة«. 
�لأ�شبوع  جنامينا  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفارة  ون�شرت 
�ل�شلطة  لتعهد  �رتياحها  عن  فيه  ع��ربت  بيانا  �ملا�شي 
�لوقت  يف  �أك��دت  لكنها  �لعام”،  “هذ�  �نتخابات  تنظيم 
نف�شه �أنه “من �ل�شروري �أن تكون �لعملية �لنتخابية 

برمتها تتمتع بال�شدقية«.
وبناء على ذلك، ت�شر �ل�شفارة �لأمريكية على “�ل�شماح 
�ملعايري  حتقق  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية  ل��اأح��ز�ب  ت��اأخ��ري  ب��ا 
حلق  �ل��ك��ام��ل  “�لحرت�م  وع���ل���ى  قانونيا”  �مل���ح���ددة 

�ملو�طنني يف �لتجمع بهدوء حتى �إذ� كان هدف �لتجمع 
�ن��ت��ق��اد �ل��ن��ظ��ام وح���ث �مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى �ل��ت�����ش��وي��ت �شد 

�حلزب �حلاكم«.
وقال زين باد� �إنه “ل يتم �إماء �لنتخابات من �خلارج 

وت�شاد بلد يتمتع بال�شيادة«.
 2019 ميز�نية  يف  “�أدرجت  �لنتخابات  �أن  و�أ���ش��اف 
ولطبقة  لانتخابات  �مل�شتقلة  �ملفو�شية  ت�شكيل  ومت 

�ل�شيا�شية متفقة على �لذهاب �ىل �لنتخابات«.
�أ�شار  �نتخابية”،  �شنة  ه��ي   2019“ �أن  �أك��د  وبعدما 
و�لذين  م�شتعدين  يكونون  �لذين  “�شنو�كب  �أن��ه  �إىل 

يريدون �لذهاب �إليها«.
�أن  م��ار���ش��ال  رولن  �لفرن�شي  �ل�شيا�شي  �خلبري  ور�أى 
�دري�س(  )للرئي�س  بالن�شبة  �لنتخابات  يوؤخر  ما  “كل 
و�أ�شاف �أنه “يفرت�س  ديبي �شيكون مو�شع ترحيب”. 
باأن  2019 وق��د وع��د  �لن��ت��خ��اب��ات يف  دي��ب��ي  �أن ينظم 
�لرئي�س  وك�����ان  ق��ب��ل ح���زي���ر�ن-ي���ون���ي���و«.  ذل����ك  ي��ف��ع��ل 
 .1990 يف  �ل�شاح  بقوة  �ل�شلطة  �إىل  و�شل  �لت�شادي 
وتنتظر �لباد منذ 2011 تنظيم �نتخابات ت�شريعية 
جديدة �أرجئت منذ 2015. وحجبت �شبكات �لتو��شل 
�لجتماعي )في�شبوك وتويرت وو�ت�شاب( منذ �أكث من 

عام، لأ�شباب �أمنية ر�شميا.

ر�أى �لكاتب، �شر�عاً �أكرب. فقد ُتغرق �لوليات �ملتحدة 
عدد�ً من �ل�شفن �لإير�نية، وعندها تلقي �إير�ن �ألغاماً، 
�أمريكية يف �خلليج. كما قد تقتل قو�ت  �شفناً  وتهاجم 
�لأم��ري��ك��ي��ني، وعمال  ع�����ش��ر�ت �جل��ن��ود  وكيلة لإي����ر�ن، 

�لإغاثة، و�لديبلوما�شيني يف �ملنطقة.
وحتى �إذ� مل يتحقق �أي من تلك �ل�شيناريوهات �ل�شيئة، 
�لوليات  �أن تربط  �إي��ر�ن  �أي ح��رب �شد  �شاأن  ف��اإن من 
ل�شنو�ت  �لأو�شط، ميتد  �ل�شرق  �آخر يف  �ملتحدة ب�شر�ع 

قادمة. 
ويرى �لكاتب، �أن جميع �لأط��ر�ف تدرك على �لأرجح، 
�شتكون  �لتي  �لإير�نية  �حلكومة  و�أولها  �ملخاطر،  هذه 
�حل�����رب ���ش��د �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ك���ارث���ًة ع��ل��ي��ه��ا، على 
�جلانبان  �شيو��شل  �ل�شبب،  ول��ه��ذ�  �خل�شو�س.  وج��ه 

حماولتها لتجنب حرب �شاملة.

�شرق �لباد ي�شهد نز�عا خطري� بني مز�رعني ومربي 
�ملا�شية. وهذ� �لنوع من �لق�شاء ميكنه حماكمة �ملدنيني 

و�لع�شكريني.
2016 عقوبة �لإعد�م با�شتثناء  و�ألغت ت�شاد يف نهاية 

ق�شايا �لإرهاب.

�آخر  تناول  �للقاء  �إن  للجامعة  �لعام  �لأمني  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث 
ت��ط��ور�ت �لأزم���ة �ل�شورية و�جل��ه��ود و�لت�����ش��الت �جل��اري��ة م��ن �أجل 
��شتعر�س  “جيفري”  �أن  مو�شحا  لها  �شلمية  ت�شوية  �إىل  �لتو�شل 
نتائج �لت�شالت �لتي ي�شطلع بها مع خمتلف �لأطر�ف، �شو�ء فيما 
�إىل  و�أ�شار  �لأمنية  جو�نبها  �أو  لاأزمة  �ل�شيا�شية  باجلو�نب  يتعلق 
حر�س باده يف هذ� �لإطار على �لتعرف على روؤية �جلامعة �لعربية 
جتاه تطور�ت �لأزمة و�شبل �لتعامل معها، خا�شة يف ظل �لتعقيد�ت 
�لإقليمية  �لأط���ر�ف  م��ن  �لعديد  وت��د�خ��ل  ت�شهدها،  �لتي  �ملختلفة 
و�لدولية يف �أبعادها �ملختلفة و �أي�شا وجود م�شلحة م�شرتكة جلميع 
لأطر�ف �لتي ترغب يف عودة �ل�شتقر�ر �إىل �شوريا يف ت�شفية و �إنهاء 

ن�شاطات �جلماعات و�لتنظيمات �لإرهابية على �لأر�س �ل�شورية.
بدوره  حر�س  للجامعة  �لعام  �لأم��ني  �أن  �لر�شمي  �ملتحدث  �أو�شح  و 

•• القاهرة -وام:

�لعربية من  �ل���دول  �ل��ع��ام جلامعة  �لأم���ني  �لغيط  �أب���و  �أح��م��د  ح��ذر 
خطورة �لتدخات �لإير�نية و�لرتكية ب�شاأن �لأزمة �ل�شورية خا�شة 
�آمنة يف �شمال  بامل�شعى �لرتكي لإقامة ما ي�شمى مبنطقة  ما يتعلق 
ي��وؤث��ر على وح���دة �لإق��ل��ي��م �ل�شوري  �إدل���ب وه��و م��ا  ���ش��وري��ا ومنطقة 
وميثل �نتهاكا يف ذ�ت �لوقت لل�شيادة �ل�شورية و�أكد يف �لوقت نف�شه 
رف�س �أية �شورة من �شور �لتدخل �لإ�شر�ئيلي يف �أية ترتيبات تتعلق 
مب�شتقبل �لأو�شاع يف �شوريا مع �لأخذ يف �لعتبار ��شتمر�ر �لحتال 
�لإ�شر�ئيلي جلزء من �لأر�س �ل�شورية. جاء ذلك خال لقائه �م�س 
“ جيم�س جيفري” �ملمثل �خلا�س للوليات �ملتحدة �ملعني بالأزمة 
يف �شوريا و �لذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة. وقال حممود عفيفي، 

�ل�شدد  بالتو��شل مع �جلانب �لأمريكي يف هذ�  تاأكيد ترحيبه  على 
�أزم���ة عربية  �لأ���ش��ا���س  ه��ي يف  �ل�شورية  �لأزم���ة  �أن  �لعتبار  �أخ���ذ� يف 
و�أنه حر�س �شخ�شيا منذ توىل مهام من�شبه على �إعادة تن�شيط دور 
للجامعة  �لعام  �لأم��ني  ج��دد  و  معها.  �لتعامل  يف  �لعربية  �جلامعة 
ر�أ���ش��ه��ا �شرورة  �لأزم���ة يف �شوريا وع��ل��ى  �لعربي م��ن  �مل��وق��ف  ث��و�ب��ت 
�حرت�م  و�أهمية  �ل�شورية  لاأر�س  �لإقليمية  �لوحدة  على  �حلفاظ 
�ل�شيادة �ل�شورية و �لعمل على حتقيق ت�شوية �شيا�شية بني �لأطر�ف 
�آمال  وخماطبة   ”1 “جنيف  �ل�شورية تتاأ�ش�س على مقرر�ت موؤمتر 
�حلق  �أ���ش��ح��اب  باعتبارهم  �ل�����ش��وري  �ل�شعب  �أب��ن��اء  كافة  وط��م��وح��ات 
�لكامل  �لوقف  يكفل  ذلك مبا  و  بلدهم  م�شتقبل  تقرير  �لأ�شيل يف 
لنزيف �لدماء �لذي طال مئات �لآلف من �أبناء �ل�شعب �ل�شوري على 

مدى �ل�شنو�ت �لثماين �لآخرية.

اأبو الغيط يحذر من التدخالت الإيرانية- الرتكية يف �صوريا

كو�صوفو حتيي ذكرى انتهاء احلرب  
•• بري�صتينا-اأ ف ب:

و�شربيا  ك��و���ش��وف��و  �أل���ب���ان  ي�شتعيد 
ذك����رى �ن��ت�����ش��ار ق����و�ت ح��ل��ف �شمال 
حزير�ن-يونيو   12 يف  �لأط��ل�����ش��ي 
مب�شاعر  �حل�����رب،  لإن���ه���اء   1999
�لفرح  دم��وع  فيها  متتزج  متناق�شة 

و�لإح�شا�س بالإهانة.
و�شربها  ك��و���ش��وف��و  �أل���ب���ان  يحتفظ 
بالإهانة،  ���ش��ع��ور  �أو  ف����رح  ب���دم���وع 
ب��ذك��رى �ن��ت�����ش��ار ق���و�ت ح��ل��ف �شمال 
حزير�ن-يونيو   12 يف  �لأط��ل�����ش��ي 

1999 لإنهاء �حلرب.
�لتي  ه��ذه  �لنت�شار  عملية  و�شكلت 
ج��رت مبوجب �ل��ق��ر�ر رق��م 1244 
ي���وم���ني �لأمم  ت��ب��ن��ت��ه ق���ب���ل  �ل������ذي 
�مل���ت���ح���دة وو�����ش����ع ك���و����ش���وف���و حتت 
ح��م��اي��ة دول����ي����ة، ن��ه��اي��ة �حل�����رب يف 
و�شيتم  �ل�����ش��اب��ق��ة.  وي��وغ��و���ش��اف��ي��ا 
�إح���ي���اء ذك���رى م���رور ع�����ش��ري��ن عاما 

على بدء �لعملية �لأربعاء.
وكان هذ� �لنز�ع �لذي بد�أ يف 1998 
و�ملتمردين  �ل�شربية  �ل��ق��و�ت  ب��ني 
�لنف�شاليني،  �لكو�شوفيني  �لألبان 
�ألف   13 �أك��ث من  �أ�شفر عن مقتل 
�ألبان  م���ن  �أل���ف���ا   11 ه���م  ���ش��خ�����س 

�خل��ارج��ي��ة يف  ووزي���رة  كلينتون  بيل 
�للذين  �أول����رب�ي����ت  م���ادل���ني  ع��ه��ده 

�شيح�شر�ن �ملر��شم يف بري�شتينا.
وت��روي �ملغنية �شربيز� غا�شي  كيف 
و���ش��ل��ه��ا ن���ب���اأ دخ�����ول ق�����و�ت �حللف 
لاجئني.  خم���ي���م  يف  �لأط���ل�������ش���ي، 
و�ن����ف����ج����رت  ف�������رح  “�شاد  وق�����ال�����ت 
تلك  “كانت  و�أ�شافت  �لنفعالت”. 
�مل��رة �لأوىل �لتي ر�أي��ت فيها لجئي 

كو�شوفو فرحني«.
م�شففة  وه��ي  بر��شوري  �إيديتا  �أم��ا 
�شعر يف �لأربعني من �لعمر فتتذكر 
و�ملو�شيقى  يوم يف حياتها”  “�أجمل 
�لأل��ب��ان��ي��ة ت��خ��رج م��ن �ل��ن��و�ف��ذ بعد 

�شنو�ت من �لقمع �لثقايف �أي�شا.
يوما  “كان  رج����ب����ي   ع�����زت  و�أك��������د 
ب����ز�ت ع�����ش��ك��ري��ة �شربية  ب���ا  ر�ئ���ع���ا 
لب�س  �أن��ه  �إىل  م�شري�  بر�شتينا”،  يف 
عنق”  رب��ط��ة  وو����ش���ع  ب����زة  “�أجمل 

ل�شتقبال �لقو�ت �لغربية.
�ل�شابق  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل�����ش��ج��ني  ق����ال 
يتبع  وه���و  م��ن��زل��ه  �إىل  ���ش��ال  بهجت 
ق��اف��ل��ة ل��ل��ح��ل��ف. وه����و ي��ت��ذك��ر �أن���ه 
�لتقى قبيل ذلك يف بري�شتينا “رتا 
�شربيا من مدنيني وجر�ر�ت، يغادر 

كو�شوفو«.

مئات  وب�شع  �شربي  و�ألفا  كو�شوفو 
ب��ي��ن��م��ا �كتظت  �ل����روم����ا  م���ن غ��ج��ر 
خميمات لاجئني باأكث من 800 

�ألف من �ألبان كو�شوفو.
وبعد �أقل من �أربع �شنو�ت على �نتهاء 
ح��رب��ي �ل��ب��و���ش��ن��ة وك���رو�ت���ي���ا، دفعت 
و�لتطهري  �مل��دن��ي��ني  ���ش��د  �ل��ف��ظ��ائ��ع 
غربية  ق�شف  حملة  �إىل  �ل��ع��رق��ي، 
��شتمرت ثاثة �أ�شهر بدون تفوي�س 

من �لأمم �ملتحدة.
و��شت�شلم �لزعيم �ل�شربي �شلوبود�ن 

قو�ته  ب�شحب  و�أم���ر  ميلو�شيفيت�س 
�جلنوب  يف  �لو�قع  �لإقليم  هذ�  من 
لكن  �شكانه  غالبية  �لأل��ب��ان  وي�شكل 
�ل�شرب يعتربونه مهدهم �لتاريخي 

و�لديني.
م����ن����ذ ذل�������ك �حل��������ني، ي���������ش����ود ح����ذر 
�شعبية  ت��ع��ززه  �ل�����ش��رب،  ل��دى  كبري 
�لأمريكيني  وخ�����ش��و���ش��ا  �ل��غ��رب��ي��ني 

بني �ألبان كو�شوفو.
و���ش��ي��ع��رب ه�����وؤلء ع���ن ���ش��ك��ره��م من 
�لأ�شبق  �لأم��ريك��ي  للرئي�س  ج��دي��د 

البنتاغون يخف�س اأ�صعار مقاتالت اإف-35 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لطائر�ت  ت�شنيع  �شركة  مع  �تفاق  �إىل  تو�شل  �أن��ه  �أم�س  �لبنتاغون  �أعلن 
لوكهيد مارتن على خف�س �شعر طائرة �ل�شبح �حلربية �إف-35 -- �أغلى 
مليار   34 بقيمة  طلبية  يخ�س  �ملتحدة   �لوليات  تاريخ  يف  �أ�شلحة  نظام 
دولر. وقالت م�شاعدة وزير �لدفاع �مل�شوؤولة عن �مل�شرتيات �إلني لورد، �إن 
وز�رة �لدفاع �لأمريكية و�شركة ت�شنيع �لطائر�ت لوكيد مارتن “لديهما 
�لآن �تفاقية �شفهية” ب�شاأن �شر�ء دفعة �أوىل من 157 من تلك �لطائر�ت، 
بتخفي�س يف �ل�شعر مقد�ره 8،8 باملئة مقارنة بالدفعة �ل�شابقة من طائرة 

�إف-35 �إيه.
و�أ�شافت باأن �لبنتاغون و�فق كذلك على خيار �شر�ء 321 طائرة يف �لعامني 

�لقادمني مع تخفي�س �ل�شعر مبقد�ر 15 باملئة على جميع �لطر�ز�ت.
ويف حال تطبيق جميع �خليار�ت -- ومو�فقة �لكونغر�س -- ت�شل �لقيمة 

�لإجمالية للطائر�ت �إىل 34 مليار دولر.
�أكرب  �إف-35، وميثل  “هذه حلظة تاريخية بالن�شبة مل�شروع  وقالت لورد 

طلبية �شر�ء يف تاريخ �لوز�رة«.
و�شتكون كلفة طائرة �إف-35 �إيه �لتي ي�شتخدمها �شاح �جلو �لأمريكي، 
�أقل من 80 مليون دولر للطائرة �لو�حدة يف 2020 قبل عام من �ملتوقع، 

بح�شب لورد.
 320 ت�شليم  �لأول-�أك��ت��وب��ر، فقد مت  ت�شرين  �لبنتاغون يف  ووفقا لأرق��ام 
طائرة من طر�ز �إف-35 يف �أنحاء �لعامل بينها 245 يف �لوليات �ملتحدة. 
يف  كبري  خلف�س  �لتو�شل  �لتز�مي  دليل  �لتفاقية  “هذه  �إن  ل��ورد  وقالت 
كلفة �إف-35، وحتفيز �ل�شناعة لتحقيق �لأد�ء �ملطلوب، وتزويد مقاتاتنا 

�حلربية باأف�شل �لقدر�ت باأقل تكلفة على د�فعي �ل�شر�ئب«.
 400 بنحو  تقدر  بتكلفة  �ملا�شية  �لت�شعينات  يف  �إف-35  برنامج  �أطلق 
مليار دولر للبنتاغون، مع هدف ت�شنيع قر�بة 2500 من هذه �لطائر�ت 

يف �لعقود �لقادمة.

قائمة عربية يهودية لنتخابات الكني�صت
  •• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لعربية �إن �ل�شلطة �لفل�شطينية  “هاآرت�س”  قالت �شحيفة 
يهودية لتخو�س  �شيا�شية عربية  �إقامة قوة  تعمل على  ر�م �هلل  يف 
�ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  على  لح��ق��اً  م��وؤث��رة  لتكون  �ملقبلة،  �لنتخابات 
وعلى �تخاذ �لقر�ر�ت يف �إ�شر�ئيل حتى ت�شاعد على �إنهاء �لحتال. 
ولتحقيق هذه �لفكرة، قالت م�شادر، �إن م�شوؤول ملف �لتو��شل مع 
�ملقرب  م��دين،  �لتحرير،حممد  منظمة  لدى  �لإ�شر�ئيلي  �ملجتمع 
ي�شارية  �شخ�شيات  مع  �ت�شالت  يجري  �لفل�شطيني،  �لرئي�س  من 
�أن  دون  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على  فاعلة  عربية  و�أخ��رى  �إ�شر�ئيلية 
�ملمثلة يف  �ل�شيا�شية  �لت�شكيات  �ملوؤطرة يف  �ل�شخ�شيات  تكون من 
�لكني�شت، لت�شكيل قائمة عربية يهودية م�شرتكة تخو�س �نتخابات 

�لكني�شت �لو�شيكة، وفق ما نقل موقع “�آي 24” �لإخباري.
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�إع��ادة �ملحاكمة �ذ� وجدت �لأدل��ة غري  �أو  �أو تخفي�س �لعقوبة،  �حلكم 
كافية«. ووفقا للقانون �لعر�قي، لدى �ملد�نني مهلة 30 يوما للطعن 
 500 من  �أك��ث  على  �لعر�قي  �لق�شاء  2018، حكم  ومنذ  باحلكم. 
�لإ�شامية.  �لدولة  تنظيم  �إىل  بالنتماء  دينو�  �أجانب  و�م���ر�أة  رج��ل 

وحكم �لأحد على �أملانية بال�شجن 15 عاماً بالتهمة ذ�تها.
ومل ينفذ حتى �لآن �أي من �أحكام �لإعد�م �ل�شادرة بحق �أي �أجنبي.

عليهم  �لقب�س  �ألقت  �أجانب  متطرفني  حماكمة  على  �لعر�ق  وو�ف��ق 
قو�ت �شوريا �لدميقر�طية �ملدعومة من �لوليات �ملتحدة.

بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ني�شان/�أبريل  م�شوؤول حكومي عر�قي يف  و�أف��اد 
مقابل  �لآخرين  �لأجانب  �ملقاتلني  مئات  ملحاكمة  م�شتعدة  بغد�د  �أن 

مليوين دولر لكل منهم. 

مبوجب �لقانون يف �ملو�فقة على تلك �لعقوبة �أو تغيريها �ىل عقوبة 
�أخرى ح�شب ظروف كل جرمية، ولي�س ب�شفقات بني �حلكومات«.

بغد�د  بني  �تفاق  عن  حتدثت  �إعامية  تقارير  على  رد�ً  �لبيان  وياأتي 
وباري�س لتخفيف �أحكام �لإعد�م �ل�شادرة بحق �جلهاديني �لفرن�شيني، 

مقابل ح�شول بغد�د على مبلغ من �ملال.
نهائية،  �جلهاديني غري  ه��وؤلء  بحق  �شدرت  �لتي  �لأح��ك��ام  ت��ز�ل  ول 

وتنتظر قر�ر حمكمة �لتمييز.
وقال �ملحامي مظفر جريان، وهو وكيل �أحد �ملتهمني، لوكالة فر�ن�س 
بر�س، “�ملحكمة ملزمة تلقائيا بتمييز �حلكم، حيث ينظر 12 قا�شيا 

يف �إ�شبارة كل متهم«.
على  �مل�شادقة  هي  �لتمييز  حمكمة  “�شاحيات  �أن  �ملحامي  و�أ�شاف 

 •• بغداد-اأ ف ب:

نفى جمل�س �لق�شاء �لأعلى �لعر�قي �أم�س وجود �شفقة بني �حلكومتني 
�لعر�قية و�لفرن�شية حول تخفي�س عقوبة �لإعد�م بحق عنا�شر من 

تنظيمد�ع�س دينو� يف بغد�د بعد نقلهم من �شوريا.
فرن�شيا   11 بحق  ب��الإع��د�م  �أحكاماً  �أخ��ري�  �لعر�قي  �لق�شاء  و�أ���ش��در 
�لعر�ق للمحاكمة، بعد جل�شات حماكمة مثرية  �شوريا �ىل  نقلو� من 

للجدل �متدت لأ�شبوع.
ونقل بيان عن �ملتحدث �لر�شمي با�شم جمل�س �لق�شاء �لأعلى �لقا�شي 
عبد �ل�شتار بريقد�ر قوله “�لعقوبات �لتي تفر�شها �ملحاكم �لعر�قية 
�ل�شاحية  �شاحبة  وه���ي  ف��ق��ط،  �لتمييز  حمكمة  لتدقيق  تخ�شع 

العثور على 60 من الروهينجا العراق ينفي �صفقة لتخفيف اأحكام الفرن�صيني 
عالقني يف جزيرة تايالندية  

•• بانكوك-رويرتز:

قال م�شوؤولون يف تاياند �إن �ل�شلطات عثت على قارب �شيد كان يحمل 
ما يزيد على ما يزيد على 60 من �لروهينجا �مل�شلمني على �شاطئ �إحدى 
تاروتاو  متنزه  يف  م�شوؤول  وق��ال  �لثاثاء.  �أم�س  �لباد  جنوب  يف  �جل��زر 
�لوطني لرويرتز �إن �لركاب، وهم 28 رجا و31 �مر�أة وخم�شة �أطفال، 
كانو� عالقني يف جزيرة ر�وي �لتابعة لهذ� �ملتنزه �لو�قع باإقليم �شاتون يف 
جنوب تاياند بعد تعطل حمرك قاربهم. وخرج ع�شر�ت من �لروهينجا 
�مل�شلمني على منت قو�رب خال �ل�شهور �ملا�شية يف حماولت للو�شول �إىل 
ماليزيا يف �إطار ما تخ�شى �ل�شلطات �أن يكون موجة جديدة لتهريب �لب�شر 

عرب �لبحر بعد �شن حملة على هذ� �لن�شاط يف عام 2015.

وثيقة با�شم ند�ء تون�س و�ن �ملمثل 
�لقانوين هو �لوحيد �ملخول لذلك 
�للجنة  رئي�س  هو  �ملمثل  هذ�  و�ن 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  �مل��رك��زي��ة 

وفق رو�ية �مل�شادر.

�أب��ن��اء �جل��ه��ادي��ني، �ل��ذي��ن غادرو� 
فرن�شا،  �إىل  و�ل��ع��ر�ق،  �شوريا  �إىل 
من  ي���وم  يف  ي��ت��ح��ول��و�  �أن  خ�شية 
�إىل متطرفني يف  �لأي��ام بدورهم 
�جلهاديني  عائات  لكن  فرن�شا. 
“�شخيفاً”  �مل����وق����ف  ه�����ذ�  ت�����رى 
يز�لون  ل  �لأط���ف���ال  �أن  ب��اع��ت��ب��ار 
جملة  من  �ل�شن،  يف  ج��د�ً  �شغار� 

�عتبار�ت �أخرى.
توؤيد  �ل���ت���ي  �حل���ك���وم���ة  و�����ش����ددت 
“كل حالة  �إع����ادة �لأط���ف���ال وف���ق 
على �أن َمن �إعادتهم  على حدة”، 
“يتامى ومعزولون”  �لثنني هم 

�أو “�شعفاء ب�شكل خا�س«.
��شمها  ل��ي�����س  وه����و  �آن،  وت���ق���ول 
�بنة  ل���دي���ه���ا  �ل����ت����ي  �حل���ق���ي���ق���ي، 
�أح��ف��اد يف �أح��د �ملخيمات،  و�أرب��ع��ة 
بني  �ل��ت��ف��ري��ق  “هذ�  �إن  بغ�شب 
�ليتامى و�لآخرين غري مفهوم”، 
�لآخ���رون،  “و�لأطفال  مت�شائلة 

نرتكهم ميوتون ببطء هناك؟«.
��شم  �أي�������ش���اً  �أ����ش���م���ا، وه�����و  ل�����دى 
خميم  يف  �أخ  �ب���ن���ت���ا  م�������ش���ت���ع���ار، 
و�لدتهما  �لهول، حمتجزتان مع 
�شقيقها  ب�����ان  ع��ل��م��ا  �ل�������ش���وري���ة، 

فرن�شي.
ف���ر�ن�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  وق����ال����ت 
مري�شة،  كانت  �لفتاتني  “�حدى 
ل��ك��ن زوج����ة �أخ����ي ل مت��ل��ك �ملال 
عندما  �ل��ط��ب��ي��ب.  �إىل  لإر���ش��ال��ه��ا 
ميوتون  �أق��رب��اء  لدينا  ب���اأن  نعلم 
ه�����ن�����اك، ن�������ش���ع���ر ب�������اأن �لأم���������ر ل 

يحتمل«.

تركيز  �لت����ف����اق  ب���ن���ود  يف  وج������اء 
ع�شو�   14 ي�����ش��مرّ  �أم��ن��اء  جمل�س 
تن�شيق  �ل���ل���وم���ي  ���ش��ل��م��ى  ت���ت���وىل 
�أعماله، وتركيز تن�شيقيات جهوية 
�لأحز�ب  هياكل  تكون  لائتاف 
�لتفاق  ن  ت�شمرّ كما  فيها.  ممثلة 
ت��رك��ي��ز ف��ري��ق م��ن �ل��ك��ف��اء�ت بني 
�حلزبني وكفاء�ت �أخرى يختارها 
مبثابة  ت���ك���ون  �لأم�����ن�����اء  جم��ل�����س 

حكومة تد�ول.
بني  يتو��شل  �لنز�ع  �أنرّ  �إىل  ُي�شار 
جناح ند�ء تون�س �ملمثل يف �شخ�س 
)جناح  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د  ح���اف���ظ 
�شفيان  وجم���م���وع���ة  �مل���ن�������ش���ت���ري( 
ط��وب��ال )ج��ن��اح �حل��م��ام��ات( حول 

�ل�شرعية �لقانونية.
م�شروع  حركة  رئي�س  �عترب  وق��د 
�لقانونية  �مل�������ش���األ���ة  �أن  ت���ون�������س 
ن��د�ء تون�س ل  �ملطروحة يف حزب 
توؤثر على �لتحالف مع حزبه مبا 

�أن �لئتاف هو �شيا�شي.
و�أو�����ش����ح حم�����ش��ن م�����رزوق خال 
�لندوة �ل�شحفية ، �أن هناك �جتاه 
�إىل �شيغة قانونية تتمثل يف �إن�شاء 
يحمل   2020 �شنة  موحد  ح��زب 

��شما جديد�.
م�شروع  ح����رك����ة  رئ���ي�������س  و�����ش����دد 
تون�س، على �شرورة تغيري �لنظام 
يتم  حتى  و�ل�شيا�شي  �لن��ت��خ��اب��ي 

“مبا  �أغلبيات،  �إف��ر�ز  �لتمكن من 
�أن �لباد حاليا يف و�شع فو�شى” 

وفق تعبريه.
وت�شاءل مرزوق، “ما معنى �أن يعود 
رئي�س �حلكومة �إىل �لربملان يف كل 
يقت�شر  �أن  �أو  �ت��خ��اذه  يريد  ق��ر�ر 
دور رئي�س �جلمهورية على �إعان 
بحلول  و�لتهنئة  و�ل�شلم  �حل��رب 

�شهر رم�شان و�لأعياد؟«.
�لهيئة  رئي�شة  �أعلنت  جهتها،  من 
ن����د�ء تون�س  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة حل��رك��ة 
�للومي  �شلمى  �حلمامات(  )جناح 
ند�ء  لتوحيد  م�شروع  وج���ود  ع��ن 
وحده”  �حل����زب  “يخ�س  ت��ون�����س 
ب�شدد  �حل�����زب  �أن  �إىل  م�����ش��رية 

��شرتجاع كل �ملغادرين.
ونفت �للومي علمها باإيفاد رئي�س 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل���رك���زي���ة حل���رك���ة ن���د�ء 
ت��ون�����س )ج��ن��اح �مل��ن�����ش��ت��ري( حافظ 
ملقر  م��ن��ف��ذ�  ع���دل  �ل�شب�شي  ق��اي��د 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ة قبيل  �ل����ن����دوة  ع���ق���د 
قانونية  ع���دم  بتعلة  �ن��ط��اق��ه��ا، 

م�شروع  حركة  م��ع  �لتحالف  ه��ذ� 
تون�س.

لها  �لقانونية  �مل�شاألة  �أن  ���دت  و�أكرّ
ح���ل���ول و�ن���ت���خ���اب���ات �مل����وؤمت����ر هي 
جديدة  �ل����ق����ي����ادة  �أف���������رزت  �ل���ت���ي 
بها، م�شرية  �لع���رت�ف  و�ل��ت��ي مت 
من  ع�����ش��و�   217 ق��ائ��م��ة  �أنرّ  �إىل 
ل��ل��ح��زب �لتي  �مل���رك���زي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�حلايل  �ل�شيا�شي  �ملكتب  �نتخبت 
رئا�شة  م�شالح  ل��دى  �إي��د�ع��ه��ا  مت 

�حلكومة.
تون�س  ن��د�ء  حركة  رئي�شة  ودع��ت 
�حلمامات”رئا�شة  “جناح 
بالتحيني  �ل��ق��ي��ام   �إىل  �حل��ك��وم��ة 
غري  و�����ش����ع  يف  “ل�شنا  ق����ائ����ل����ة 

قانوين«.
وتقاطعها  �لتحالف  م�شالة  وع��ن 
م���ع ب���د�ي���ة �ل��ت��ق��ا���ش��ي ب���ني �شقي 
“هذه  �ل����ل����وم����ي  ق����ال����ت  �حل�������زب 

م�شائل �شننظر فيها لحقا«.
ما  ك��ل  �أن  �للومي،  �شلمى  و�أك���دت 
�لأحز�ب  يحدث من حتالفات مع 

وجود  �إىل  م�����ش��رية  ق���ان���وين،  ه���و 
م�شاور�ت مع حزبي �لبديل وحتيا 
تون�س للدخول يف م�شار توحيدي 
�لأم���ر م��ع حركة م�شروع  كما ه��و 

تون�س.
وحتدثت �للومي عن وجود جلنة 
ن��د�ء تون�س تنظر حاليا يف  �شلب 
�لتوحيدي  �مل��وؤمت��ر  �إجن���از  قابلية 

بني حزبي �لند�ء و�مل�شروع.
وقالت �شلمى �للومي �أنها ل تفكر 
�لرئا�شية  �لرت�شح لانتخابات  يف 
�ملقبلة يف ظل �لرت�شحات �لعديدة 
�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  تعرفها  �ل��ت��ي 
�لن��ت��خ��اب��ات، معتربة  لهذه  �ل��ي��وم 
�أنرّ نتائج ��شتطاعات �لر�أي تلعب 
�ل�شيا�شي،  �مل�شهد  يف  �ل��ي��وم  دور� 
و�أرق��ام متغرية ح�شب  نتائج  وهي 

�لفرتة.
تو�جد  على  رده  ويِف  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لندوة  �ن��ط��اق  قبل  منفذ  ع��دل 
رئي�س  دل�س  مر�د  قال  �ل�شحفية، 
“لي�س  للند�ء،  �لقانونية  �للجنة 

•• باري�س-اأ ف ب:

ببقاء  ف��رن�����ش��ي��ة  ع���ائ���ات  ن�����ددت 
فرن�شي  ط���ف���ل  م���ئ���ت���ي  ح��������و�يل 
�لذين  غري  متطرفني،  لعائات 
�إع����ادت����ه����م �ىل �ل����ب����اد، يف  مت����ت 
�شوريا و�لعر�ق، معتربة �أن �لأمر 
وي�شكل  فرن�شا  قيم  مع  يتناق�س 
خ���ط���ر� ع��ل��ى �أم���ن���ه���ا ع��ل��ى �مل���دى 

�لبعيد.
�أيتام  �أط��ف��ال  خم�شة  �إع���ادة  وبعد 
باري�س  ��شتعادت  �آذ�ر-م��ار���س،  يف 

�أنرّ  وك���ان���ت م�������ش���ادر ق���د ك�����ش��ف��ت 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  جم��م��وع��ة 
للمديرة  ���ذ  م���ن���فرّ ع�����دل  ����ه����ت  وجرّ
�شلمى  �لرئا�شي  للديو�ن  �ل�شابقة 
تلتئم فيه  �لذي  �لنزل  �للرّومي يف 

مع  �مل�����ش��رتك��ة  �ل�شحفية  �ل��ن��دوة 
حزب حركة م�شروع تون�س.

مت  �ن��ه  �مل�����ش��ادر  نف�س  ك�شفت  كما 
على  للتنبيه  منفذ  ع��دل  توجيه 
�للومي بانعد�م �ل�شفة لتوقيع �أية 

لنا علم بح�شور عدل منفذ خا�شة 
�لقانونية  �مل�شالة  جت��اوزن��ا  و�أن��ن��ا 
�إىل مرحلة �لبناء وجتميع �لعائلة 
�ل���ن���د�ئ���ي���ة ح�����ول م�������ش���روع �إن���ق���اذ 

�لباد«.

وحماموهم  �ل���ع���ائ���ات  وت���ق���ول 
 200 ون���ح���و  �أم  م���ئ���ة  ن���ح���و  �إن 
�أرباعهم  ثاثة  فرن�شيني،  طفل 
يعي�شون  �خل���ام�������ش���ة،  ���ش��ن  دون 
يف  مزرية”  �شحية  ظ���روف  “يف 
حتتجز  حيث  �ل�شورية  �ملخيمات 
م��ئ��ات �ل��ع��ائ��ات �لأج��ن��ب��ي��ة �لتي 
�ن�����ش��م��ت �ىل ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س . 
�آذ�ر-م���ار����س  يف  �لتنظيم  وخ�شر 
�شمال  �لباغوز  يف  �لأخ��ري  معقله 

�شرق �شوريا.
حدود  با  �أطباء  منظمة  و�أك��دت 

غ��ري �حل��ك��وم��ي��ة يف �أو�خ����ر �أي���ار-
�ل�����ش��ح��ي يف  �ل���و����ش���ع  �أن  م���اي���و 
�ملخيمات،  �أك����رب  �ل���ه���ول،  خم��ي��م 
ن��ي�����ش��ان- �أو�خ�������ر  ويف  “حرج”. 

�بريل، بلغ عدد �لوفيات يف �ملخيم 
فارقو�   ،286 �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ 
�حلياة خ�شو�شاً ب�شبب �لتجفاف 
و�لإ����ش���اب���ة ب��اإ���ش��ه��ال ح�����اد، وفق 

منظمة �ل�شحة �لعاملية.
ن�شر  �����ش���ت���ط���اع  ب��ح�����ش��ب  ل���ك���ن 
ثلثي  فان  �شباط-فرب�ير،  �أو�خ��ر 
بعودة  ي��رغ��ب��ون  ل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني 

12 طفًا  ���ش��وري��ا  م���ن  �لث���ن���ني 
�أما  يتامى،  ع�شرة  بينهم  �آخرين، 
�أمهما  فو�فقت  �لآخ���ر�ن  �لث��ن��ان 

على �لنف�شال عنهما.
و�شرح تيريي ريو، وهو ع�شو يف 
�لذي  �ملتحدة  �لعائات  �ئ��ت��اف 
عائات  نحو خم�شني من  يجمع 
�شباب غادرو� �إىل �شوريا و�لعر�ق 
2011، لوكالة فر�ن�س  بعد عام 
“�إنه خرب جيد، لكن يجب  بر�س 
�شريعاً  ذل���ك  م���ن  �أب���ع���د  �ل���ذه���اب 

و�إعادة �جلميع«.

تفا�سيل �تفاق �لتحالف بني �حلزبني:

امل�صروع ونداء تون�س: مر�ّصح م�صرتك للرئا�صة...

�للومي ومرزوق جبهة و�حدة

ح�شور قياد�ت �حلزبني �لندوة �ل�شحفية

•• الفجر - تون�س
�مليي�ييسييروع ونييييد�ء تييونيي�ييس )جناح  وّقييعييت حييركييتييا 
على  ن�ّس  �لثالثاء  �أم�س  حتالف  �تفاق  �حلّمامات( 
بعد  �أي   ،2020 بد�ية  يف  توحيدي  موؤمتر  عقد 
�لنتخابات �لت�سريعية و�لرئا�سية، وتاأ�سي�س حزب 

على �لقوى �لقريبة فكريا من �حلزبني.
م�سار  يف  لالنطالق  يوؤ�س�س  �لذي  �لتفاق  وت�سّمن 
توحيدي بني �حلزبني، �لتقّدم لالنتخابات مبر�ّسح 
موّحدة  وقائمات  �لرئا�سية  لالنتخابات  وحيد 
نيابية  كتلة  وتاأ�سي�س  �لت�سريعية  لالنتخابات 
عليا  هيئة  ت�سكيل  على  �لتفاق  ن�ّس  كما  موّحدة. 
وحم�سن  �للومي  �سلمى  من  كييّل  تت�سمن  للمتابعة 
مرزوق ومن يتّم �ختياره لتمثيل �ل�سخ�سيات للقوى 

�ملوؤهلة لالن�سمام لهذ� �مل�سار.

مرزوق: نحو اإن�صاء حزب موحد يحمل ا�صما جديدا
 يف 2020 و�صرورة تغيري النظام النتخابي وال�صيا�صي

�للومي: هناك م�سروع لتوحيد ند�ء تون�س وم�ساور�ت 
للدخول يف م�سار توحيدي مع حتيا تون�س و�لبديل

بكني تتكتم على لقاء
 مرتقب بني ترامب و�صي   

 •• بكني-اأ ف ب:

ونظريه  جينبينغ  �شي  �لرئي�س  ب��ني  مرتقبا  ل��ق��اء  �أم�����س  بكني  ت��وؤك��د  مل 
�لأمريكي دونالد تر�مب على هام�س قمة جمموعة �لع�شرين يف �ليابان.

قمة  خ��ال  “مقرر”  �ل�شيني  نظريه  مع  لقاء  �أن  �لثنني  تر�مب  و�أعلن 
�أن  يتوقع  �أن��ه  م�شيفا  �حل��ايل  �ل�شهر  نهاية  �ملرتقبة  �لع�شرين  جمموعة 

يح�شر �لرئي�س �ل�شيني.
���ش��و�ن��غ يف م��وؤمت��ر �شحايف  ب��ا���ش��م وز�رة �خل��ارج��ي��ة غينغ  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
“موؤخر� عربت �لوليات �ملتحدة مر�ر� عن �لأمل بعقد لقاء بني �لرئي�شني 

�ل�شيني و�لأمريكي خال قمة جمموعة �لع�شرين«.
�لوقت  يف  �شنعلنها  �ل�����ش��دد  ب��ه��ذ�  م��ع��ل��وم��ات  �أي  ورود  ح���ال  “يف  و�أ����ش���اف 
�ملنا�شب«. ومن �شاأن لقاء بني تر�مب و�شي �أن يكون نقطة حتول يف �لنز�ع 
�أث��ار توتر �ل�شو�ق  �أكرب �قت�شادين يف �لعامل، و�ل��ذي  �لتجاري �حلاد بني 

�لعاملية وخماوف �إز�ء �لقت�شاد �لعاملي.
ز�دت  بعدما  �ملا�شي  �ل�شهر  �خل���اف  حل��ل  �لتجارية  �مل��ح��ادث��ات  وت��ع��ثت 
و��شنطن �لر�شوم �جلمركية على ما ي�شل �إىل 200 مليار دولر من �ل�شلع 

�ل�شينية �مل�شتوردة، ما �أثار رد� من بكني.
وقال تر�مب ل�شبكة �شي.�إن.بي.�شي �لتلفزيونية �لثنني �إنه “�شُيفاجاأ” �إذ� 

مل يح�شر �شي �للقاء.
و�أ�شاف “�أعتقد �أنه �شياأتي، مل �أ�شمع باأنه لن يذهب«. ورد� على �شوؤ�ل عما 
�إذ� كان عدم ح�شور �شي �شيوؤدي �إىل بدء فر�س ر�شوم على مزيد من �ل�شلع 
�شيوؤدي  “نعم  �أجاب تر�مب  300 مليار دولر،  �مل�شتوردة بقيمة  �ل�شينية 

�إىل ذلك«.
�ل�شني  مع  �لتجاري  �مليز�ن  �ختال  با�شتمر�ر  �لأمريكي  �لرئي�س  ويدين 

مل�شلحة بكني.
�إنها لن ت�شمح  �أبدت �ل�شني ��شتعد�دها للتفاو�س لكنها قالت  من جانبها 

باإرغامها على �لقيام بتنازلت ب�شاأن مبادئها �جلوهرية.
وقال غينيغ “�ل�شني ل تريد حربا جتارية” م�شيفا “�إذ� كانت �لوليات 

�ملتحدة م�شتعدة للتفاو�س على قدم �مل�شاو�ة، فاإن �أبو�بنا د�ئما مفتوحة«.
�لتجارية  �ل��ت��وت��ر�ت  ت�شعيد  على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أ���ش��رت  “�إذ�  و�أ���ش��اف 
يف  �لع�شرين  جمموعة  قمة  وتعقد  �لنهاية«.  حتى  ونحارب  بحزم  ف�شرند 

�أو�شاكا يف 28 و 29 حزير�ن-يونيو.

عائالت فرن�صية تندد ببقاء اأطفال للدواع�س يف �صوريا
حفيدة كري�شتني مور�ن موجودة 
�أي�شاً يف خميم �لهول مع و�لدتها 
�لرتكية. و�لتحق و�لدها توما�س 
“�لذي  ك��ان  بفابيان  ���ش��وري��ا  يف 
تبنى يف ت�شجيل �شوتي مع �شقيقه 
جان-مي�شال كان �عتد�ء�ت 13 
 2015 �لثاين-نوفمرب  ت�شرين 
هناك  م��ع��ه  وق���ت���ل  باري�س”  يف 
معركة  يف  ����ش���ب���اط-ف���رب�ي���ر  يف 

�لباغوز.
�إن  عاماً”   60“ م����ور�ن  وت��ق��ول 
هذ�  ع���ام���ني  “�شتبلغ  �ل��ط��ف��ل��ة 
�أري����د �أن �أخ��رج��ه��ا من  �ل�����ش��ي��ف، 
ذ�كرتها  ت����ب����د�أ  �أن  ق���ب���ل  ه���ن���اك 
تعر�س  ك��ان��ت  ف��ي��م��ا  بالتكون”، 
ع��رب ه��ات��ف��ه��ا ���ش��ور �ل��ط��ف��ل��ة ذ�ت 

�ل�شعر �لأحمر بثوب �أبي�س.
وت�شيف باكية “حلرّ �ل�شيف، وهم 
يعي�شون حتت خيم، �شيكون �حلررّ 
�أن ميوت كل  قوياً. هل ينتظرون 

�أطفالنا؟«.
وت��ع��د �أ���ش��م��ا و�لأق���رب���اء �لآخ���رون 
بخطر  �لأطفال  كما  �لأمهات  �أن 

يف �شوريا.
يف  �أن��ه  متطابقة  ���ش��ه��اد�ت  وتفيد 
يقوم  �ل��ه��ول،  يف  كما  روج  خميم 
�لأ�شوليني  �لأج��ان��ب  م��ن  م��ئ��ات 
�لآخرين،  على  �شريعتهم  بفر�س 
)حرق  �لعنف  با�شتخد�م  �أح��ي��ان��اً 
ولحظت  �ع�����ت�����د�ء�ت...(.  خ��ي��م، 
�أي�شاً  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  منظمة 
“ت�شاعد �لتطرف و�لتوتر” بني 

�ملحتجزين يف �لهول.
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عربي ودويل

وهل  ؟  بريطانيا  مع  �ملفاو�شات 
�لأوروبية  �لن��ت��خ��اب��ات  �أ���ش��ع��ف��ت 

موقفهما؟
وب����اري���������س  ب����روك���������ش����ل  ك����ان����ت   -
ديناميات  ت��ر�ق��ب  �لتي  وب��رل��ني، 
�لربيطاين  �ل����ربمل����اين  �ل���ع���م���ل 
ترييز�  م��ن  تطلب  وت��ع��ق��ي��د�ت��ه، 
ور�ءه���ا  �أغلبية  ت�شمن  �أن  م��اي 
تريدها  �ل��ت��ي  �لعاقة  لتو�شيح 
بريطانيا. ويبدو من غري �ملرجح 
هذ�  ج��دي��د  حُم����اور  ُين�شيهم  �أن 

�ل�شوؤ�ل �حلا�شم. 
ب��ح��اج��ة لإظهار  ف��ه��ل ه��م��ا ح��ق��ا 
خ���روج  ��د  جت�����شرّ �إذ�  �إلرّ  �حل������زم؟ 
ب��ري��ط��اين م��ت��ف��او���س ع��ل��ي��ه. �إلرّ 
جون�شون  بوري�س  ق��درة  ع��دم  �أنرّ 
ح  �لقيام بدور �جلامع، يرجرّ على 
فر�شية �إما خروج من دون �تفاق 
�لتخلي  �أو   ، )بريك�شيت مت�شدد( 
�مل��وؤق��ت �أو �ل��د�ئ��م ع��ن �مل���ادة 50 
يفر�شه  �ل����ذي  ب��ري��ك�����ش��ي��ت(  )ل 
�لربملان �أو �ل�شتفتاء، على رئي�س 

�لوزر�ء. 
و�إذ� كان هناك خرب جيرّد ملوؤيدي 
�لحتاد،  يف  �ملتحدة  �ململكة  بقاء 
ب���وري�������س ج���ون�������ش���ون ل  �أن  ف���ه���و 
ينجح �إلرّ يف توليد �أغلبية �شده. 
�لربملان  م��ن  �لأم���ر  تطلب  ولئن 
ع���دة �أ���ش��ه��ر ل��و���ش��ع ن�����ش��و���س مل 
ت��ك��ن يف �لأخ����ري م��ل��زم��ة ملطالبة 
ترييز� ماي بتجنب �خل��روج من 
دون �تفاق، فان �شرب �لربملانيني 
�شيكون �أقل من ذلك بكثري جتاه 

بوري�س جون�شون. 
يف  ت��درك  �ل�شيا�شية  �لطبقة  �إنرّ 
�لنهائي،  �مل��وع��د  �أنرّ  جم��م��وع��ه��ا 
حتى �شهر �أكتوبر، هو وقت ثمني 
ل يجب �إ�شاعته، ولكن يف �لوقت 
فار�ج  نايجل  �أن  ي��ب��دو  �ل��ر�ه��ن، 
��شتثمار  على  �لقادر  �لوحيد  هو 
وي����رى �جلميع،  �ل���ت���اأخ���ري.  ه���ذ� 
هذ�  ي�شيع  �ملحافظني  ح��زب  �أنرّ 
�لد�خلية  ���ش��ر�ع��ات��ه  يف  �ل���وق���ت 
يثري  مم����ا   ، �ل���ق�������ش���ر  وح��������روب 
غ�شب �لربملانيني غري �مل�شاركني 

يف �ل�شباق.
�لزبونية،  �شخ�شيته  خ��ال  م��ن 
�ملوظفة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وم���ه���ارت���ه 
خا�شة خلدمة �شخ�شه ، ميكن �أن 
يثبت بوري�س جون�شون �أنه �أف�شل 

حفار لقرب �لربيك�شيت.

وميكائيل بريت، خبري �قت�شادي 
ورئ���ي�������س ب���رت���ي���ت���و����س، وع���م���ل يف 
كوليج  يف  �لأخ��������رية  �ل�������ش���ن���و�ت 
�لدر��شات  ومعهد   ، ف��ر�ن�����س  دي 
�ملالية يف لندن ، وغريها، ويدررّ�س 
حاليا يف جامعة �لعلوم �ل�شيا�شية 

و�إينالكو. 
* ك����ي����ف جت����ع����ل ه�������ذه �لأزم���������ة 
�لو�شع  �لربيطانية  �ل�شيا�شية 

�أكث تعقيًد� من قبل؟
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  �أنقا�س  على   -
�ل���ربي���ط���اين، ع��ل��ى �لأق������ل فيما 
 ، �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ني  ب��احل��زب��ني  يتعلق 
ح���زب �ل��ع��م��ال و�مل��ح��اف��ظ��ني، بد�أ 
�ف�شل  ي�شبح  جون�شون  بوري�س 
د�ونينغ  �ىل  �ل�����ش��ب��اق  يف  ف��ر���س 
����ش���رتي���ت. ل��ن��ف��رت���س �أن�����ه حقق 
مبتغاه ، من دون، �أو بف�شل دعم 
�ملا�شي.  �لأ�شبوع  تر�مب  دونالد 
حول  �لتفاو�س  عملية  ع��ن  م��اذ� 

�لربيك�شيت؟
لبيانات  ك��ث��رًي�  ��شتمعنا  م��ا  �إذ� 
فاإننا   ، �لربيطانيني  �ل�شيا�شيني 
�ل�شوؤ�ل  ب��اأن  �لع��ت��ق��اد  �إىل  منيل 
�أنو�ع  م��ن   ن��وع  “�أي  ه��و  �لكبري 
رئي�س  عنه  �شيبحث  �لربيك�شيت 
�لوزر�ء �لقادم، وهل �شيكون قادًر� 
بروك�شل؟”،  م��ع  �لتفاو�س  على 
وه����ل ���ش��ي��ت��ف��او���س م��ب��ا���ش��رة مع 

باري�س و / �أو برلني؟ ». 
ع�������اوة ع���ل���ى ذل������ك ، ف�������اإن ن���وع 
�لأكث  �مل�شالة  ه��و  �لربيك�شيت 
للم�شتقبل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أه���م���ي���ة 
�لق�����ت�����������ش�����ادي و�لج����ت����م����اع����ي 
�شكل  �ل��ع��ظ��م��ى، لن  ل��ربي��ط��ان��ي��ا 
�لتفاو�س  �شيتم  �ل���ذي  �لت��ف��اق 
عليه ، يف �شورة �عتمده �لربملان 
�ل��ربي��ط��اين يف ن��ه��اي��ة �مل���ط���اف ، 
�لعاقة  ك��ب��ري  ح��د  �إىل  �شيحدد 

�مل�شتقبلية بني �لبلد و�لحتاد.
هذه  �لنظر  وجهة  م��ن  �نطاقا 
�لتنبوؤ  �ل��ق��درة ع��ل��ى  ف���اإن ع���دم   ،
رمبا  جون�شون  بوري�س  مبو�قف 
مو�قف  ���ع  ت���وقرّ �م��ك��ان��ي��ة  ي���ف���وق 
موقف  �أنرّ  ك���م���ا  م������اي.  ت����ريي����ز� 
ح����زب����ه، �لأك��������ث ه�������ش���ا����ش���ة بعد 
�لنتخابات  يف  �ل�شيئة  ن��ت��ائ��ج��ه 
�لأوروب����ي����ة  خ��ا���ش��ة م��ق��ارن��ة مع 
حزب نايجل فارج، يجعل �مل�شالة 

�أكث تعقيًد�.
*هل ميكن خللف ترييز� ماي �أن 

ينجح حيث ف�شلت؟
- �إذ� حاولنا �لإفات من م�شل�شل 
�ل�������ش���ن���و�ت �ل���ث���اث �لأخ�������رية يف 
فقط  ل��ن��ح��ت��ف��ظ  و���ش��ت��م��ن�����ش��رت 
ب��ال�����ش��يء �لأ���ش��ا���ش��ي، مب��ع��ن��ى �أنه 
و�إذ�   ، �ت��ف��اق  �أي  �ع��ت��م��اد  ي��ت��م  مل 
حتقيقه  ي��ج��ب  ب��ال��ذي  �هتممنا 
�تفاق  �ع��ت��م��اد  ي��ت��م  �أن  �أج���ل  م��ن 
�مل�شالة  ف���ان   ، ج��دي��د  م��ف��رت���س 

�شتختلف متاًما.
م��ت��ح��م�����ش��ون ل��ف��ه��م �ل���ره���ان���ات 
�لعاجلة، و�لف�شل �ملتكرر للدر�ما 
نهاية  يف  وخم���درون   ، �لربملانية 
�شوؤ�ل  ب��رب�ع��ة  يطرح  م�شهد  ك��ل 
�لذي  �لتفاق  رف�س  �شيتم  “هل 
ف���او����ش���ت م����ن �ج���ل���ه م�����اي مرة 
�أخ��رى؟، وبنهاية كل ف�شل يعلن 
“هل �شت�شتقيل ترييز�؟”، نن�شى، 

خارج  �أو  عمود،  كاتب  �أو  كمر�شح 
مع�شكره ب�شبب تردده ومماطلته 
مت�شدد،  �أو  ناعم  بريك�شيت  ب��ني 
وب����ني دع����م �ت���ف���اق ت���ريي���ز� ماي 
باعتباره  ل��ه  �لعنيفة  �إد�ن���ت���ه  �أو 
����ش��ت�����ش��ام��ا لأمل���ان���ي���ا �ل���ق���وي���ة ، 
�أو  �لدبلوما�شية  �شطحاته  وب��ني 
بالق�شايا  �لهتمام  بعدم  �تهامه 

�جليو�شرت�تيجية.
ع���ن���ه،  ي����ت����ح����دث  م����ا�����ش����ي����ه  �إنرّ 
قبل  م��ن  بها  �مل��ع��رتف  وخ�شاله، 
ب��ر�ع��ت��ه يف  تنح�شر يف  �جل��م��ي��ع، 
يف  جن��ح  و�إذ�  �لن���ف���ر�دي.  �لعمل 
�ل��ت��ف��او���س ع��ل��ى �ت���ف���اق ج��دي��د ، 
فلن ميتلك فر�شة �إقناع �لأمة �أو 

�لطبقة �ل�شيا�شية بتاأييده.
و�أملانيا  فرن�شا  با�شتطاعة  *ه��ل 
�لإبقاء على موقفهما �حل��ازم يف 

�أ�ش�س  و����ش���ع  ه���ي  �ل���ربي���ط���اين، 
ليجعل  يكفي  مبا  ق��وي  �نخر�ط 
جميع �لأعمال �لربملانية ممكنة.

�إىل  نناق�س  �أن  بو�شعنا  ك��ان  و�إذ� 
ما ل نهاية نوع �لربيك�شيت �لذي 
جون�شون  ب���وري�������س  ي���رغ���ب  ق����د 
توليه  �شورة  يف  فيه،  �لن��خ��ر�ط 
رئا�شة �لوزر�ء، فاإن هذه �ل�شكوك 
على  ق�����درت�����ه  ع���ل���ى  ت���ن���ط���ب���ق  ل 
�لتجميع، فهي معدومة تقريًبا ، 
، �لذي ي�شاهم  �شو�ء د�خل حزبه 
حول  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر  �ن��ق�����ش��ام��ه  يف 
�شخ�شه كوزير �أو كعمدة لندن �أو 

يف كثري من �لأحيان، �لبحث عن 
�لأقد�ر  �شاءت  �إذ�  يحدث  قد  ما 

ومت  �إقر�ر �لتفاق.
لأ�شابيع  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ت����ز�ل  ل 
على  �ملكثف  �لربملاين  �لعمل  من 
�لن�شو�س  م��ن  يح�شى  ل  ع���دد 
لتنفيذ  �ل����ازم����ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
عليه،  �ملتفاو�س  �لتفاق  و�عتماد 
مما يتطلب يف كل خطوة �لتجمع 
وطيلة  وتكر�ر�.  م��ر�ر�  و�لجماع 
�أغلبية د�عمة  �أ�شهر، كانت هناك 
�لطويل  �مل�����دى  ع��ل��ى  ل���ات���ف���اق 
رغ����م  �ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ف��ن��ي��ة �لتي 

�شل�شلة،  ل  ت�شكرّ �أن  �لطبيعي  من 
و�شُتكت�شف �أثناء عمل �للجان. 

و�ملفارقة �ن هذه �مل�شالة �ل�شائكة 
ترييز�  م��ع  �شعوبة  �أك���ث  ك��ان��ت 
ماي من بوري�س جون�شون لأنه ، 
�إذ� كانت �أولوية �جلميع �حلفاظ 
ع��ل��ى وح����دة ح����زب �مل��ح��اف��ظ��ني ، 
من  قريبة  غالبا  ك��ان��ت  �أن��ه��ا  �إل 
�ل��ازم من  �لعدد  على  �حل�شول 
ت�شويت  يف  �ل�شرورية  �لأ�شو�ت 

و�حد.
ملحاولة  ج���ه���وده���ا  ك����ان����ت  ل���ق���د 
�إي����ج����اد �أغ��ل��ب��ي��ة ت���ت���ج���اوز ح���دود 

تكن  ومل  للغاية،  متاأخرة  حزبها 
كانت  ك���م���ا   ، ك���ب���رية  ح��ظ��وظ��ه��ا 
جمموع  جمع  يف  جناحها  فر�س 
�تفاق  ح����ول  �ئ��ت��اف��ه��ا  �أع�������ش���اء 

طاق على مرمى حجر. 
جون�شون  لبوري�س  �شتكون  فهل 
�شر�حة  �أك�����ث  ب�����ش��ك��ل  �مل����وؤي����د   ،
ل��ان��ف�����ش��ال ، ف��ر���ش��ة جل��م��ع ما 
�لعمال  �أ���ش��و�ت ح��زب  يكفي م��ن 
ومترير  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت  ل��ن�����ش��رة 
�ت��ف��اق��ه �مل��ف��رت���س؟ رمب����ا.. لكن 
تتج�شد  حتى  �حلقيقية  �مل�شالة 
�لقانوين  �ل��ن��ظ��ام  يف  �لت��ف��اق��ي��ة 

ي�صّيع احلزب املحافظ الوقت يف �صراعاته الداخلية وحروب الق�صر 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

رغم �أن خليفة ترييز� ماي غري معروف حالًيا ، �إل 
�ملر�سحني  �أف�سل  �أحد  يعترب  جون�سون  بوري�س  �أن 
�أنه  �لأوروبييييي  �لحتييياد  توقع  هييل  �ملن�سب.  لهذ� 
�سيتعني عليه مو�جهة رئي�س وزر�ء بريطاين جديد 

حتت �سغط �سيا�سي قيا�سي؟
يف �حلو�ر �لتايل �لذي �آجر�ه موقع �تلنتيكو، يفكك 
ميكائيل بريت �سخ�سية بوري�س جون�سون وحظوظه 
حتول  �لتي  و�حلو�جز  �لربيك�سيت  ملف  �إغالق  يف 

دون ذلك.
ما تركته ماي قد ين�شفه جون�شون 

هل �شيتم �لتفاو�س على �تفاق جديد

بوري�س.. مكره �خاك ل بطل

لن مينحه �لربملان نف�س �ل�شرب �لذي �شخره لترييز�

هل �شيزد�د �ل�شغط �لملاين �لفرن�شي على �لربيطانيني

لعبة �لأدو�ر يف بريطانيا:

بوري�س جون�صون، حّفار قرب الربيك�صيت رغم اأنفه...
�إذ� كان هناك خرب جّيد ملوؤيدي �لبقاء، فهو 
�أن بوري�س ل ينجح �إّل يف توليد �أغلبية �سده

تدرك �لطبقة �ل�سيا�سية �أن �ملوعد �لنهائي، 
حتى �أكتوبر، هو وقت ثمني ل يجب �إ�ساعته

�لتفاق  نييوع 
�سيتم  �ليييذي 
�ليييتيييفييياو�يييس 
عييييييليييييييييييييه، 
�ييييسيييييييييحييييدد 
�لييييعييييالقيييية 
مل�ستقبلية  �
بني بريطانيا 
و�لحتيييييييييياد

يف  جنييح  �إذ� 
�لييتييفيياو�ييس 
�تفاق  عييلييى 
جيييييييدييييييييد، 
يف  �سيف�سل 
�لأمة  �إقناع 
�لطبقة  �أو 
�سية  ل�سيا �
بيييتييياأييييييييده

حكم عائلة بارزاين يتعزز يف كرد�صتان العراق 
�لدميوقر�طي  �حل����زب  �ىل  �مل��ن��ت��م��ي��ني  �ل��ع��م  �ب��ن��ي  و����ش���ول  ����س  وي���ك���ررّ
م�شطفى  �لتاريخي  �لكردي  �لزعيم  جدهم  �أ�ش�شُه  �ل��ذي  �لكرد�شتاين 
�ملوؤ�ش�شات  على  كاملة  وهيمنة  �حل��زب  على  ع�شائرية  هيمنة  ب���ارز�ين، 
معهد  م��ن  �شوماين  كمال  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وي��ق��ول  لاإقليم.  �لعامة 
�إن “�لربز�نيني بالأ�شل �أقوياء مبا  “حترير �شيا�شات �ل�شرق �لأو�شط”، 

فيه �لكفاية د�خل حكومة �إقليم كرد�شتان، لكنهم باتو� �أقوى �لآن«.
�ملمكن  غ��ري  م��ن  ب��اأن��ُه  يعلمون  “�إنهم  ب��ر���س  فر�ن�س  لوكالة  وي�شيف 
عمليا  لكنهم  كرد�شتان،  �إقليم  �أو  �لعر�ق  يف  َملكي  نظام  �إقامة  قانونيا 

�أ�ش�شو� نظاما �شبيها لذلك«.
�ل��ع��ر�ق م��ن��ذ ع��ق��ود �حلزبان  ك��رد���ش��ت��ان  �إق��ل��ي��م  �ل��ن��ف��وذ ع��ل��ى  ويتقا�شم 
�خل�����ش��م��ان، �حل���زب �ل��دمي��وق��ر�ط��ي �ل��ك��رد���ش��ت��اين و�لحت�����اد �لوطني 
�لكرد�شتاين، وو�شا �ىل �لقتال يف بع�س �ملر�حل، بينما �شاد بينهما نوع 

•• بغداد-اأ ف ب:

عزز و�شول نيجرفان بارز�ين �ىل رئا�شة �إقليم كرد�شتان ثم ت�شمية �بن 
عمه رئي�شا للوزر�ء �أم�س، حكم عائلة بارز�ين يف �إقليم كرد�شتان �لعر�ق 

�لتي يتقا�شم �لنفوذ فيها منذ عقود فريقان متناف�شان.
ر�شميا،  ب��ارز�ين من�شبا حكوميا  �لنظر عن عدم تويلرّ م�شعود  وبغ�س 
�أن  �أخيه م�شرور يف ر�أ�س �ل�شلطة، يتوقع  ووجود �بنه نريجرفان و�بن 

يلعب هذ� �لقيادي �ملخ�شرم دور “�لزعيم �حلقيقي” لاإقليم .
لاإقليم.  رئي�شا  �لد�شتورية  �ليمني  �لثنني  ب��ارز�ين   نيجرفان  و�أدى 
ت �لربملان �لكرد�شتاين �ليوم على ت�شمية �بن عمه م�شرور ل�شغل  و�شورّ
من�شب رئي�س �لوزر�ء. وكان م�شرور �لبالغ خم�شني عاماً ي�شغل منذ عام 

2012 من�شب م�شت�شار ملجل�س �أمن �إقليم كرد�شتان.

�لدميوقر�طي يف  وق��اد �حل��زب  �لأخ��رية.  �ل�شنو�ت  �لتو�فق خال  من 
ت�شرين �لأول-�كتوبر 2017 حملة لا�شتفتاء على ��شتقال �لإقليم 
�نتهت بالف�شل و��شتقالة م�شعود بارز�ين من �لرئا�شة، بعد رف�س بغد�د 
نتائج �ل�شتفتاء. لكن بعد مرور عام، عاد نفوذ �حلزب وب�شكل كبري عرب 
�لنو�ب  جمل�س  مقاعد  من  ع��دد  باأكرب  ف��از  �إذ  �لت�شريعية،  �لنتخابات 
بفوز  �لفوز  و�شاهم هذ�  111 مقعد�.  �أ�شل  45 من  وهو  �لإقليم،  يف 
نيجرفان بارز�ين، نائب رئي�س �حلزب، ب�شهولة مبن�شب رئي�س �لإقليم 

على �لرغم من مقاطعة حزب �لحتاد �لوطني لانتخابات.
ويتوقع �ملحللون �أن تتاأثر عملية �تخاذ �لقر�ر يف حكومة �إقليم كرد�شتان 

ب�شكل متز�يد ب�شيا�شة �لأ�شرة.
ولية  جامعة  من  كونيلي  ميغان  �لكردية  �ل�شوؤون  يف  �خلبرية  وتقول 
نيويورك، �إن منزل عائلة بارز�ين �لفخم من �شاأنِه �أن يناف�س �لهيئات 

�حلكومية كمركز ثقل لو�شع �ل�شيا�شات. وت�شيف “تاأكيد مركز بارز�ين 
كموؤ�ش�شة بديلة �أ�شبح و��شًحا متاًما يف �لوقت �حلايل«. ونتيجة لذلك، 
�أ�شعف،  “�شتكون بالتاأكيد  �أن �لرئا�شة كموؤ�ش�شة م�شتقلة  ترى كونيلي 
بارز�ين  نيجرفان  وقال  �أن تخرج من ظل م�شعود«.  لها  �ل�شعب  ومن 
خال مقابلة �شحافية يف �آذ�ر/مار�س �إن م�شعود بارز�ين باِق “�لزعيم 
و�إنه “�ل�شخ�س �لوحيد �لذي ل ميكن �إز�لته من �مل�شهد«. �حلقيقي”، 

�أل��ق��ى خ��ط��اب��ا ب��ع��د �أد�ء �ل��رئ��ي�����س �ليمني  وب��ال��ف��ع��ل، ك���ان �ل���و�ل���د م��ن 
�أي�شا  ب��ارز�ين  م�شعود  يلعب  �أن  ا  �أي�شً �ملحتمل  ومن  �أم�س.  �لد�شتورية 

دور �لو�شيط يف �أي تناف�س بني �بنه و�بن �أَخيه.
متحدٌين  ب�����ارز�ين  وم�����ش��رور  ن��ي��ج��رف��ان  “�شيبقى  ���ش��وم��اين  وي���ق���ول 
يف م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �خل��ارج��ي��ة �ل��ت��ي ت���و�ج���ه �أ���ش��رت��ه��م��ا و�حل���زب 

�لدميوقر�طي �لكرد�شتاين«.
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العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12 

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

لازياء �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 2
رخ�شة رقم:CN 2295418   تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
�ل�ش�����ادة/د�نوب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لازياء �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 2
رخ�شة رقم:CN 2072808   تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
�ل�ش�����ادة/غازي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
   CN 1094834:لعبيدي للنقليات �لعامة رخ�شة رقم�

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شكيت�شلى 
)�خلا�شة(  �لعامة  للتجارة  �لهلية  لل�شركة  مملوكة   -

�ملحدودة - فرع
رخ�شة رقم:CN 103464-4   تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

دونغ �ه جيولوجيكال �جنينريينج �ملحدودة - �أبوظبي
رخ�شة رقم:CN 1198930   تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غامن �لزرعوين لقطع �لغيار

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1039871 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد عبد�لنور حممد طاهر حممد �شالح �لزرعوين %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ونى كر�شنان ��شوك ديفار�ج %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جاكوب مال�شريل فارجي�س %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف غامن عبد�لنور حممد طاهر �لزرعوين
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ غامن �لزرعوين لقطع �لغيار
GHANIM AL ZAROONI SPARE PARTS

�ىل/كا�شيك لين لقطع غيار �ل�شيار�ت ذ.م.م
CLASSIC LINE AUTO SPARE PARTS LLC

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هو�رد جون�شون �شبا

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2016901 
تعديل ��شم جتاري من/ هو�رد جون�شون �شبا

HOWARD JOHNSON SPA

�ىل/�أبل تري �شبا
APPLE TREE SPA

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
لل�شمعيات  �ل�ش�����ادة/�أيف�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�ملرئيات رخ�شة رقم:1176507 
تعديل ��شم جتاري من/ �أيف�س لل�شمعيات و�ملرئيات

EYEVIS AUDIO & VISUAL

�ىل/�أي فيجو�ل لل�شمعيات و�ملرئيات
EYEVISUAL AUDIO & VISUAL

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
�شادو  باك  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:1534571 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر�شا �بر�هيم �بوح�شي�س عبده %100
تعديل وكيل خدمات/��شافة خلفان حممد ر��شد حممد �ملن�شوري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ثائر ر�شيد حممد ن�شري
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �شامل علي �شالح �لتميمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز وجه �آدم ل�شرتخاء 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لرجال ذ.م.م رخ�شة رقم:1453240 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد ح�شني غلوم حيدر �شالح %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فادي �شلطان �حمد �لعز�م %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد جمعه حارب جا�شم �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف رمزي عبد�لرحمن �شيخ �شليمان
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�صركة �صتيل �صنرت لالإن�صاءات املعدنية- ذ م م
يعلن �ل�شادة / �لقمة �لعاملية لتدقيق �حل�شابات ، �نه مبوجب قر�ر 
�جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ملنعقدة يف تاريخ 2019/05/29 

�ملوثق لدى كاتب �لعدل يف �أبوظبي بحل وت�شفية �شركة: 
�سركة �ستيل �سنرت لالإن�ساء�ت �ملعدنية - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي 
بالرقم CN-1196327  فعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
  0505915350 رقم  موبايل  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
�شارع حمد�ن  برج  �بوظبي    3757 026349416  �س ب  فاك�س  
�لثبوتية  �مل�شتند�ت  و�ح�شار   32 رقم  مكتب   )17( طابق  �لغيث- 

وذلك خال مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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�صقور النه�صة للمقاولت وال�صيانة العامة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 
�لد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

�ل�شادر بتاريخ 2019/06/09 بحل وت�شفية �شركة
�سقور �لنه�سة للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة -ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
�لتقدم  �و مطالبة  �عرت��س  �ي  لدية  فعلى من   CN-1148144

فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب   026716054

و�إح�شار  �لطابق )7( مكتب رقم )705(  �شعيد عبد�هلل �جلنيبي 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خال مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ 

هذ� �لعان.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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اربن بايت�س كويف �صوب- ذ م م
و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�لد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

�ل�شادر بتاريخ 2019/04/18 بحل وت�شفية �شركة
�ربن بايت�س كويف �سوب -ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
CN-1514526 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل 

مكتب �مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
عبد�هلل  �شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
�جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم )705( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، 

وذلك خال مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعان.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12 

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ريح �ل�شمال  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2674262 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي عبد�لرحيم �حمد �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شليمان �شعيد حممد �شامل �ل�شاعدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12 

�إعييييييييييالن
�لامع  �ل�ش�����ادة/فا�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لاعمال �لكهربائية و�لتكييف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1887582 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شليمان ح�شن �شليمان �شامل �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حميد �شامل بطي �لدرعي

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

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

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12 

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة ب�شتان �لعني

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1124078 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيف حماد �شامل �لورد �لدرمكي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خليل عثمان ح�شني �بر�هيم �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12 

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فاي بلو لل�شفريات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2251887 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حمد�ن �شعيد علي �ل�شاعدي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد حمد�ن �شعيد علي �ل�شاعدي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عي�شى حمد�ن �شعيد علي �ل�شاعدي %50

تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ فاي بلو لل�شفريات
FLY BLUE TRAVELS

�ىل/�شركة فاي بلو لل�شفريات ذ.م.م
FLY BLUE TRAVELS CO LLC

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

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

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

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

�ملودعة بالرقم 310970:بتاريخ: 2019/05/13
باإ�شم : ماي فري�شت جم ذ.م.م

وعنو�نه:  بناية �شركة �لإمار�ت لا�شتثمار �لعقاري ، �شارع دملا ، جزيرة �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية.

�لإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   my first gym كلمات  �لعامة عبارة عن  �لعامة:  و�شف 
وحرف �ل� y على �شكل ر�شم تعبريي ل�شخ�س يقفز.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 يونيو  2019 العدد 12654 

EAT 134668/تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل
ماير – روميان �ند بارتنريز

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 130508
با�ش��م: لودر للتجارة و �ل�شناعة �س.م.م )�شركة م�شاهمة عامة(

م�شر  ،جمهورية  ،بور�شعيد   470 ب��ري��د  ���ش��ن��دوق  زغ��ل��ول  �شفية  ���ش��ارع   12 وع��ن��و�ن��ه: 
�لعربية

و�مل�شجلة حتت رقم : )126084(  بتاريخ: 28 / 11  /2010
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف :    17/  06  /  2019  وحتى تاريخ :  17 / 16  /  2029
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 يونيو  2019 العدد 12654 

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12 

�إعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غامن حا�شر للمقاولت �لعامة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1182919 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شقر م�شاعد حممد علي �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف غامن حا�شر خادم خمي�س �لقبي�شي
تعديل ��شم جتاري من/ غامن حا�شر للمقاولت �لعامة

GHANIM HADER GENERAL CONTRACTING

�ىل/�لو�ن �ل�شماء للمقاولت �لعامة
ALWAN AL SAMAA GENERAL CONTRACTING

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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كميات كبرية من �ملخدر�ت يف حقيبته ثم يف منزله.
و�و�شح وزير �لد�خلية �أن عنا�شر �ل�شرطة �لذين �عتقلو� 
�ل�����ش��ح��ايف �وق���ف���و� ع��ن �خل��دم��ة خ���ال ف���رتة �لتحقيق، 
ومتت �أي�شا �إقالة �ثنني من كبار م�شوؤويل �ل�شرطة، �لول 
�ن��دري بوت�شكوف �مل�شوؤول عن ق��و�ت �لمن  هو �جل��رن�ل 
يوري  �جل���رن�ل  ه��و  و�ل��ث��اين  ملو�شكو،  �لغربي  �لقليم  يف 
ديفياتكني �لذي يقود د�ئرة مكافحة تهريب �ملخدر�ت يف 
�لرو�شي”  �لرئي�س  من  “�شاطلب  �لوزير  وتابع  مو�شكو. 

فادميري بوتني �إقالتهما.
“ميدوز�”  �ل��ذي يعمل حل�شاب موقع  و�وق��ف غولونوف 
بلدية  يف  �ل��ف�����ش��اد  ع��ن  بتحقيقاته  و�مل���ع���روف  �لخ���ب���اري 

 •• مو�صكو-اأ ف ب:

بر�أت �ل�شلطات �لرو�شية �م�س �ل�شحايف �يفان غولونوف 
�ثارت  �مل���خ���در�ت ع��ن��ه يف ق�شية  ت��ه��ري��ب  ت��ه��م  و����ش��ق��ط��ت 

��شتياء زمائه من �ل�شحافيني و�ملجتمع �ملدين.
بيان  يف  كولوكولت�شيف  فادميري  �لد�خلية  وزي��ر  وق��ال 
“�شيتم رفع �لقامة �جلربية عن غولونوف ومت �إ�شقاط 

�لتهامات” عنه.
“لقانونية  تقييما  �شيجري  �لرو�شي  �لق�شاء  �ن  و��شاف 
�عتقلو�”  �ل��ذي��ن  �ل�شرطيون  �ت��خ��ذه��ا  �ل��ت��ي  �لج�����ر�ء�ت 
�نهم عثو� على  �ل�شحايف �خلمي�س يف مو�شكو موؤكدين 

مو�شكو، �خلمي�س يف و�شط �لعا�شمة �لرو�شية يف ظروف 
بق�شية مفربكة  د�عمو غولونوف  ويندد  للجدل.  مثرية 
�أن  �ل�شحايف  وي��وؤك��د  يجريها.  �لتي  �لتحقيقات  على  رد� 
�ملخدر�ت �لتي عث عليها �ل�شرطيون يف حقيبته ومنزله 
ل تعود �ليه. و�و�شح حماموه �أن �لفحو�س �لتي �جريت 
يف  للمخدر�ت  �ث��ر  �أي  تظهر  مل  �لق�شاء  طلب  على  بناء 
�ل��ت��ي ع��ث عليها يحمل  �مل��ظ��اري��ف  �أي���ا م��ن  �أن  دم���ه، كما 

ب�شماته.
وتقرر تنظيم م�شرية ت�شامنية مع غولونوف �لربعاء يف 
و�شط مو�شكو، فيما جمعت عري�شة تطالب بالفر�ج عنه 

نحو 180 �لف توقيع.

جنوب ال�صودان ي�صجن خبريا اقت�صاديا بارزا 
 •• جوبا-رويرتز:

ملدة  ب��ارز  �قت�شادي  خبري  ب�شجن  �م�س  �ل�����ش��ود�ن  بجنوب  حمكمة  ق�شت 
�أجنبية  �إع��ام  لو�شائل  باأحاديث  �أدىل  �أن  بعد  �ل�شلم  تكدير  بتهمة  عامني 
عقب �عتقاله بتهمة �خليانة �لتي �أ�شقطت يف وقت لحق. و�شلطت ق�شية 
بيرت بيار �أجاك، �لذي كان لجئا يف طفولته قبل �أن يعود �إىل بلده جنوب 
�ل�����ش��ود�ن وه��و �أك��ادمي��ي م��ع��روف ع��امل��ي��ا، �ل�����ش��وء على م��ا ت��ق��ول جماعات 
حقوقيه �إنها حملة قمع �شد �ملعار�شة يف �لباد. وهرب بيار �إىل �لوليات 
هارفارد وكمربدج وعمل يف  تعليمه يف جامعتي  وتلقى  �ملتحدة يف �شغره، 
�لبنك �لدويل. و�أ�شبح مدير �لق�شم �ملتخ�ش�س يف �شوؤون جنوب �ل�شود�ن يف 
مركز �لنمو �لدويل �لتابع لكلية �لقت�شاد يف لندن. و�عتقل بيار يف يوليو 
متوز 2018 ووجهت له تهمة �خليانة لكن حمكمة �أ�شقطت هذه �لتهمة 

يف �أبريل ني�شان.

الداخلية الرو�صية تعلن اإ�صقاط التهم عن غولونوف 

ب��ر�ك يف ري��ف مدينة  يف بلدة تل 
�حل�����ش��ك��ة، ي���ق���ول �مل�������ز�رع ب����در�ن 
تفقده حم�شول  �أث��ن��اء  علي  ح��اج 
�ل�شعري “�لنظام و�لإد�رة �لذ�تية 
يعلمان �أن حم�شول �لعام �حلايل 
وفري، لذلك يتحكمان بنا و�لفاح 

�مل�شكني هو �ملت�شرر د�ئماً«.
�ل�شتيني  �ل������رج������ل  وي�������ش���ي���ف 
�لأ�شعار  �ن��خ��ف��ا���س  ينتقد  �ل���ذي 
“من�شك  ل���ل���م���ز�رع���ني  �مل���ق���دم���ة 
تلتهم  �أن  خ�شية  باأيدينا  قلوبنا 
�حلر�ئق حما�شيلنا لذلك ن�شرع 
نعلم  �لآو�ن، ول  يف �حل�شاد قبل 

حتى �لآن من �شي�شرتي«.

�لعمل وتر�جع �لقيمة �ل�شر�ئية.
وي��ق��ول �ل��ب��اح��ث يف م��رك��ز �لأمن 
نيكول�س  �جل����دي����د  �لأم�����ريك�����ي 
“يحتاج  ب��ر���س  لفر�ن�س  ه��ري����س 
�شرق  �شمال  �إىل  للو�شول  �لأ�شد 
�أزمة  وق��وع  دون  للحوؤول  �شوريا 

غذ�ئية يف مناطق” �شيطرته.
�لكردية  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لإد�رة  وت��ري��د 
ت�������اأم�������ني �خل������ب������ز ل����ل���������ش����ك����ان يف 
حليفتها  ب���ي���ن���م���ا  م���ن���اط���ق���ه���ا، 
“�لوليات �ملتحدة تريد ��شتغال 
قو�ت  �شيطرة  مناطق  يف  �مل����و�رد 
و�شمنها  �لدميوقر�طية  �شوريا 
على  لل�شغط  ك��ورق��ة  �ملحا�شيل 

�لأمن  وم�شت�شار  بومبيو  م��اي��ك 
رت  �لقومي جون بولتون -- وحذرّ
مل  ح��ال  يف  جديد”  “م�شار  م��ن 

تغري و��شنطن �أ�شلوبها.

ن��ظ��ام )�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��وري ب�شار( 
بني  �مل����ف����او�����ش����ات  يف  �لأ�شد” 

�لطرفني.
عانو�  �ل���ذي���ن  �لأك��������ر�د  وخ���ا����س 
م����ن ع���ق���ود م����ن �ل��ت��ه��م��ي�����س من 
�ملتعاقبة،  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ات 
تاأخذ  �لتي  دم�شق  مع  مفاو�شات 
و��شنطن،  م��ع  حت��ال��ف��ه��م  عليهم 
�خلا�شعة  �ملناطق  م�شتقبل  حول 
ل�شيطرتهم من دون �أن توؤدي �إىل 

نتيجة.
ويقول هري��س “�لقمح هو �شاح 
�ملقبلة  �ملرحلة  ق��وة عظمى يف  ذو 

من �ل�شر�ع �ل�شوري«.

•• عامودة -اأ ف ب:

بناظريه  ع��ث��م��ان  ع�����ادل  ي���ج���ول 
على حقله �مل��زروع ب�شنابل �لقمح 
منتظر�ً  ���ش��وري��ا،  ���ش��رق  �شمال  يف 
لكنه  �ملو�شم،  ه��ذ�  وف��ري�ً  ح�شاد�ً 
�مل���ز�رع���ني ل يخفي  ك�����ش��و�ه م��ن 
خ�شيته من تد�عيات �شر�ع قائم 
�لكردية  �ل���ذ�ت���ي���ة  �لإد�رة  ب���ني 
و�حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة ع��ل��ى �شر�ء 

�ملحا�شيل.
بعد �شنو�ت من تر�جع �لنتاج، من 
�ملتوقع �أن ُتنتج حمافظة �حل�شكة 
مع  مقارنة  قمح  حم�شول  �أع��ل��ى 
�ل�شنو�ت �ملا�شية، نتيجة �لأمطار 
�لإد�رة  من  كل  وحتتاج  �لغزيرة. 
�ملحا�شيل  ه��ذه  ودم�شق  �لكردية 
�ملو�طنون  يعتمد  �لتي  �حليوية 

عليها يف قوتهم �ليومي.
وكانت حمافظة �حل�شكة �لو�قعة 
منذ �شنو�ت حتت �شيطرة �ملقاتلني 
�لأكر�د، ُتعد �إهر�ء�ت قمح �شوريا، 
�لنتاج تدريجياً  �أن يرت�جع  قبل 
�مل�شتمر  �ل���ن���ز�ع  ت��د�ع��ي��ات  ج����ر�ء 
منذ �لعام 2011، بالإ�شافة �إىل 
تر�جع معدلت هطول �لأمطار. 
�شنو�ت  م��ن��ذ  �حل�����ش��ك��ة  وُت�����ش��ك��ل 
�لذ�تية  �لإد�رة  �أق��ال��ي��م  �إح�����دى 

•• �صيول-اأ ف ب:

�لكوري  �ل��زع��ي��م  ���ش��اف��ح  ع��ن��دم��ا 
�لرئي�س  �أون  جونغ  كيم  �ل�شمايل 
�لأم���ريك���ي دون���ال���د ت��ر�م��ب �أم���ام 
ع����د�����ش����ات ك�����ام�����ري�ت �ل�����ع�����امل يف 
�شنغافورة قبل عام، تعهد� باإحد�ث 
لكنهما  ت���ق���دم.  وحت��ق��ي��ق  ت��غ��ي��ري 
�ليوم عالقان يف �شجال دبلوما�شي 

بعد ف�شل �جتماع هانوي.
�أول  ���ش��ن��غ��اف��ورة، ح��ي��ث ج���رت  ويف 
قمة يف �لتاريخ بني رئي�س �أمريكي 
يف من�شبه وزعيم كوري �شمايل يف 
ع  12 حزير�ن-يونيو 2018، وقرّ
ك��ي��م ع��ل��ى �ت���ف���اق م��ب��ه��م يتحدث 
و�شفه  �لنووية  �لأ�شلحة  نزع  عن 

تر�مب بالخرت�ق �لتاريخي.
ل���ك���ن �ج���ت���م���اًع���ا ث���ان���ًي���ا ج�����رى يف 
�نتهى  �شباط-فرب�ير  يف  فيتنام 
غد�ء  ع��ق��د  دون  م��ف��اج��ئ  ب�����ش��ك��ل 
بعدما  م��ق��رر�ً،  ك��ان  �ل���ذي  �لعمل 
على  �لت���ف���اق  يف  �ل��ط��رف��ان  ف�شل 
م�شتعدة  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  �شتكون  م��ا 
ل���ل���ت���خ���ل���ي ع�����ن�����ه م�����ق�����اب�����ل رف�����ع 

�لعقوبات.
طريق  �إىل  �مل���ح���ادث���ات  وو���ش��ل��ت 

م�شدود مذ�ك.

هانوي  �إىل  �ل��زع��ي��م��ان  ���ه  وت���وجرّ
ب��ن��ه��ج��ني م��ت��ن��اق�����ش��ني مت���اًم���ا �إذ 
باتفاق  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  طالبت 
�لكل”  مقابل  “�لكل  �أ�شا�س  على 
بينما �شعت بيونغ يانغ �إىل عملية 
ما  وحرّ “خطوة بخطوة”.  ت�شري 
بع�شهما �لبع�س م�شوؤولية �لف�شل 

يف �لتو�شل �إىل �تفاق.
يانغ  بيونغ  �أن  و��شنطن  وذك���رت 
�لعقوبات  ج��م��ي��ع  ب��رف��ع  ط��ال��ب��ت 
لأ�شلحتها،  ج���زئ���ي  ن����زع  م��ق��اب��ل 
�ل�شمالية  ك���وري���ا  ت  �أ����ش���ررّ ب��ي��ن��م��ا 
على �أن ما طالبت به هو تخفيف 
�إغاق  مقابل  �لج�����ر�ء�ت  بع�س 
جممع  يف  �لنووية  �ملن�شاآت  جميع 

“يونغبيون«.
�إن  بر�س  لفر�ن�س  كزياني�س  وقال 
�إىل  �شي�شتمر  �حل���ايل  “�جلمود 
مالنهاية ما مل يتعامل �لطرفان 
ذلك  �إىل  �أدى  �ل���ذي  �ل�شبب  م��ع 

منذ �لبد�ية«.
�ل���ولي���ات  ه����ان����وي، ط��ال��ب��ت  ويف 
“با�شت�شام  �لأ���ش��ا���س  يف  �ملتحدة 
ع���������ش����ك����ري ودب����ل����وم����ا�����ش����ي غري 
م�شبوق” من بيونغ يانغ، بح�شب 
�أن��ه مل  �إىل  �أ���ش��ار  �ل��ذي  كزياني�س 
ي��ك��ن ع��ل��ى ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة �أن 

يقت�شر  بينما  �شوريا،  �لكردية يف 
ت��و�ج��د �ل��ق��و�ت �حل��ك��وم��ي��ة فيها 

على بع�س موؤ�ش�شات �لدولة.
�أنف�شهم  �حل�شكة  م��ز�رع��و  ويجد 
�إذ تطمح كل  ن��اري��ن،  ب��ني  �ل��ي��وم 
و�حلكومة  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لإد�رة  م��ن 
ي��ده��ا على  �إىل و���ش��ع  �ل�����ش��وري��ة 

حم�شول �لقمح و�ل�شعري.
يف �أر�����ش����ه �مل����زروع����ة ب��ال��ق��م��ح يف 
عثمان   ي���ق���ول  ع����ام����ود�،  م��دي��ن��ة 
“يجب  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  ل���وك���ال���ة 
ولقمته  �ل��ف��اح  رزق  يتحول  �أل 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة بني  �إىل ورق����ة ���ش��غ��ط 

�لطرفني، بل عليهما دعمه«.
ويو�شح “من يدفع �أكث �شنبيعه 
حم�����ش��ول��ن��ا، ف��ال��ف��اح ي��ب��ح��ث يف 

�لنهاية عن �لربح«.
�ل�شوري  �ل�����ش��ع��ب  جم��ل�����س  و�أق�����ررّ 
قانون  م�شروع  ني�شان-�أبريل  يف 
لتجارة  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  �إح���د�ث 
وت����خ����زي����ن وت�������ش���ن���ي���ع �حل���ب���وب 
وم�����ق�����ره�����ا م����دي����ن����ة �حل�������ش���ك���ة. 
مليار  �حل����ك����وم����ة  وخ�������ش�������ش���ت 
�لقمح  حم�����ش��ول  ل�����ش��ر�ء  دولر 
�شعر  ورفعت  وطني،  �شعيد  على 
�ل��ك��ي��ل��وغ��ر�م �ل���و�ح���د م��ن 175 
لرية   185 �إىل  دولر(   0،4(

�شورية.

ج���ام���ع���ة  يف  �ل�������ش������ت������اذ  وق�����������ال 
�أن���دري���ه  ���ش��ي��ول  يف  “كوكمني” 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س  لن���ك���وف 
�شنغافورة،  ق��م��ة  ب��ع��د  “مبا�شرة 
ك��ان��ت ل��دي��ن��ا م��وج��ة ع���ارم���ة من 
�ل��و�ق��ع��ي��ة و�شبه  �ل��ت��وق��ع��ات غ��ري 

�لفكاهية«.
ك���ان  م�����ا  ث������م،  “ومن  و�أ�������ش������اف 
لن   -- �أكث و�شوًحا  بات  و��شًحا 
عن  �ل�شماليون  �لكوريون  يتخلى 

�لأ�شلحة �لنووية«.
�لختبار�ت  �ن��ت��ه��اء  ك��ي��م  و�أع���ل���ن 
�ل�����ن�����ووي�����ة وع����م����ل����ي����ات �إط��������اق 
�لعام  �مل�����دى  ب��ع��ي��دة  �ل�������ش���و�ري���خ 
�ل�شريع،  �لتقارب  ظل  يف  �ملا�شي 
�جتماع  ل��ع��ق��د  �مل���ج���ال  م��ف�����ش��ًح��ا 

�شنغافورة.
يانغ  بيونغ  �تهمت  هانوي،  ومنذ 
و��شنطن بالت�شرف ب�”�شوء نية” 
ومنحتها حتى نهاية �لعام لتغيري 

نهجها.
�أط��ل��ق��ت كوريا  و�ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي، 
�ملدى  ق�شرية  �شو�ريخ  �ل�شمالية 
�ل��ث��اين- ت�شرين  منذ  م��رة  لأول 

نوفمرب 2017.
م��ن مركز  ه��اري كزياني�س  وق��ال 
مما  “�نتقلنا  �لوطنية  �مل�شلحة 

�لأك���ث  “�لعقوبات  رف���ع  ت��ت��وق��ع 
�إيذ�ء” مقابل فقط �إغاق من�شاأة 
�شادر  �إيجاز  و�أف��اد  “يونغبيون«. 
�أن  يور�آ�شيا”  “جمموعة  ع���ن 
�لزعيمني �شيطيان �أمد �جلمود 
)بينهما(  �لتو��شل  “ملنع  �حل��ايل 
م�شاره”،  عن  متاًما  �خل��روج  من 
�حتمال �شئيل  وج��ود  �إىل  م�شري� 

بعقد قمة ثالثة هذ� �لعام.
و��شنطن  يف  م�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 
�إج����ر�ء حمادثات  �إن��ه��م �ق��رتح��و� 
على م�شتوى ور�س عمل مع بيونغ 
لعقد  يخططون  ل  لكنهم  ي��ان��غ 
�لتو�شل  يتم  �أن  قبل  �أخ��رى  قمة 

�إىل �تفاق.
�لأمريكي  �لرئي�س  يبدو  وبينما 
�لذي يقول �إنه “غري م�شتعجل” 
مرتاًحا ببقاء �لأمور على حالها، 
�أن �لكرة �لآن  �إىل  ي�شري حمللون 
حتى  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ملعب  يف 
ولو �أن بيونغ يانغ ت�شر على غري 
ت��ر�م��ب �ملخاوف  ذل���ك. وجت��اه��ل 
�ل�شمالية  كوريا  �ختبار�ت  ب�شاأن 
�ل�����ش��اروخ��ي��ة �لأخ�������رية، م���وؤك���د�ً 
�ل�����ذي و�شفه  ب��ك��ي��م  ث��ق��ت��ه  ع��ل��ى 
“�شخ�س لرمبا ي�شعى للفت  باأنه 

�لأنظار«.

رفع  �إىل  �لكردية  �لإد�رة  وب��ادرت 
�ل�شعر من 150 �إىل 160 لرية 
�شورية، بعدما �أثار قر�ر�ً �تخذته 
مبنع �ملز�رعني من بيع �ملح�شول 
�إىل دم�شق نقمة �شعبية، ما دفعها 
للرت�جع، مكتفية با�شرت�ط منع 
“�لنظام من نقل �ملح�شول �لذي 
�إىل  �لفاحني”  م���ن  ي�����ش��رتي��ه 
خ����ارج م��ن��اط��ق ���ش��ي��ط��رت��ه��ا، وفق 

م�شوؤول كردي.
�إنتاجهم  ب��ي��ع  �مل���ز�رع���ون  وي��اأم��ل 
تكبدوها  خ�������ش���ائ���ر  ل���ت���ع���وي�������س 
ولإنقاذ  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خال 
�لتهمت  م��ن ح��ر�ئ��ق  �مل��ح��ا���ش��ي��ل 
�آلف  �مل���ا����ش���ي���ة  �لأي����������ام  خ������ال 
د�ع�س  تنظيم  وتبنى  �ل��دومن��ات 
ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م��ن��ه��ا �ن��ت��ق��ام��اً من 
متكنو�  �ل��ذي��ن  �لأك����ر�د  �ملقاتلني 
يف  و��شعة  مناطق  من  دح��ره  من 

�لباد.
وي�شرح �خلبري يف �ل�شاأن �ل�شوري 
“ل  �لأك���ر�د  �أن  بالن�س  فابري�س 
حم�شول  ي���خ���رج  �أن  ي�����ري�����دون 
بالكاد  �إذ  مناطقهم(  )من  �لقمح 
يكفي �لنتاج لتاأمني قوت �ل�شكان 

�ملحليني«.
�ملح�شول  نقل  �شاأن  “من  ويقول 
�ملغري  �ل�شعر  ج���ر�ء  دم�شق  �إىل 

�أكث، �أن يخلق �أزمة غذ�ئية” يف 
مناطق �شيطرة �لأكر�د.

وبح�شب برنامج �لأغذية �لعاملي، 
�شخ�س  م���ل���ي���ون   6،5 ي����ع����اين 
“�لأمن  �ن���ع���د�م  م���ن  ���ش��وري��ا  يف 
�أو ل يعلمون من �أين  �لغذ�ئي”، 
�شيح�شلون على وجبتهم �ملقبلة.

و�ل�شعري  �ل��ق��م��ح  �إن���ت���اج  وت���ر�ج���ع 
وبلغ  ب�شكل كبري  �ملا�شي  �ل�شيف 
�ملعدل  وه����و  ط����ن،  م��ل��ي��ون   1،2
فيما   ،1989 ع���ام  م��ن��ذ  �لأدن����ى 
كان �لإنتاج 4،1 مليون طن قبل 

�ندلع �لنز�ع.
�شقوط  م����ع����دلت  �رت����ف����اع  وم�����ع 
�لأم���ط���ار خ���ال �ل�����ش��ت��اء، تتوقع 
�ل��ق��م��ح يف  �إن���ت���اج  يبلغ  �أن  دم�����ش��ق 
 850 وحدها  �حل�شكة  حمافظة 

�ألف طن.
وتوقع مدير مديرية �لزر�عة يف 
“ت�شهد  �أن  �شلو  ع��ام��ر  �حل�شكة 
و�ل�شعري  �لقمح  ����ش��ت��ام  م��ر�ك��ز 
�إقباًل كبري�ً من �لفاحني نظر�ً 
�مل�شجعة”،  �حلكومية  ل��اأ���ش��ع��ار 
ت�شعى  �حل��ك��وم��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
ل���ل���ح�������ش���ول ع���ل���ى ك����ام����ل �إن����ت����اج 
�لحتياجات  ل�شدرّ  �حل���ايل  �ل��ع��ام 
ب��ت��اأم��ني رغ���ي���ف �خلبز  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

للمو�طنني«.

�لكردية  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لإد�رة  وت�شع 
ن�������ش���ب ع��ي��ن��ي��ه��ا �ل����ه����دف ذ�ت������ه، 
ولذلك عمدت �إىل تقدمي �لبذور 
ل���ل���ف���اح���ني، و�ف����ت����ت����اح م���ر�ك���ز 
لتخزين �أكث من 800 �ألف طن، 
كما وعدت بعدم رفع �شعر �خلبز، 
�مل�شرتك  �لرئي�س  يقول  م��ا  وف��ق 
لهيئة �لزر�عة و�لقت�شاد �شلمان 

بارودو لفر�ن�س بر�س.
�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  ب�����ارودو  وي��ت��ه��م 
وفتنة  م�شكلة  ل�”�فتعال  بال�شعي 

بني �لنا�س و�لإد�رة �لذ�تية«.
وي��ق��ول “ما ي��ق��وم ب��ه ع��ب��ارة عن 
�لنا�س  ل��ي��ت��وه��م  ���ش��ي��ا���ش��ي  ���ش��غ��ط 
�أنه يفكر بال�شعب لكن نحن نعلم 
�لكثري من مناطقه  �لنا�س يف  �أن 
�أ�شعار  يعانون من �جلوع و�رتفاع 

�ملو�د” �لغذ�ئية.
و�أن��ه��ك��ت �حل����رب �مل�����ش��ت��م��رة منذ 
�ل�������ش���وري  �لق���ت�������ش���اد   2011
�ىل  و�أدت  م�������و�رده  و����ش��ت��ن��زف��ت 
تدهور �للرية �ل�شورية. ورغم �أن 
ت�شيطر  باتت  �حلكومية  �ل��ق��و�ت 
�ملئة من  �أك��ث من �شتني يف  على 
مناطق  �أن  �إل  �ل���ب���اد،  م�����ش��اح��ة 
معي�شية  �أزم��ات  ت�شهد  �شيطرتها 
�لإيجار  بدلت  �رتفاع  عدة جر�ء 
�ل��ب��ط��ال��ة وق���ل���ة فر�س  وت��ف�����ش��ي 

ك���ان ي��ب��دو ب���اأن���ه روح م���ن �لأم���ل 
�لآن  و����ش��ح  م�شار  �إىل  و�ل��ت��ف��اوؤل 
من �ل�شبابية«. ويقول �مل�شوؤولون 
�لأمريكيون يف جل�شاتهم �خلا�شة 

�ت�����ش��ال مبا�شر مع  ي��وج��د  �إن���ه ل 
هانوي  قمة  منذ  �ل�شمالية  كوريا 
و�أعربو� عن خيبة �أملهم �ملتز�يدة 

�ء �شمت بيونغ يانغ. جررّ

�ل�شمالية  ك��وري��ا  جل���اأت  ب��دوره��ا، 
�لر�شمية  �إع����ام����ه����ا  ل���و����ش���ائ���ل 
كبار  م��ن  �ثنني  ب��اإز�ح��ة  فطالبت 
معاوين تر�مب -- وزير �خلارجية 

خماوف من �سر�ع على حما�سيل �لقمح

الإدارة الكردية واحلكومة ال�صورية تتناف�صان يف احل�صكة  

عام على قمة ترامب-كيم واجلمود �صيد املوقف

ال�صرطة الفرن�صية تفكك خلية متطرفة  اإيران.. غليان �صعبي والنظام يقر بورطته
•• باري�س-اأ ف ب:

�أعلنت م�شادر ق�شائية �أم�س �أن �ل�شرطة �لفرن�شية فككت خلية للنازيني 
�جلدد كانت تخطط ل�شن هجمات على �أماكن عبادة يهودية �أو م�شلمة.

�أع�شاء  من  خلم�شة  و�أي��ار-م��اي��و  �أيلول-�شبتمرب  بني  �تهامات  و���ش��درت 
�لنازيني  “�ملقربني م��ن ع��ق��ي��دة ح��رك��ة  �ع��ت��ربو� م��ن  �ل��ذي��ن  �مل��ج��م��وع��ة 
�جلدد” على خلفية �ملخطط �ملفرت�س، وفق ما �أفاد م�شدر مطلع على 

�لتحقيقات.
ون خمطًطا  و�أفاد م�شدر ق�شائي �أن “�لتحقيق �أ�شار �إىل �أنهم كانو� يعدرّ

غري و��شح لتنفيذ هجوم، على �لأرجح ل�شتهد�ف مكان عبادة«.
ومل تعط �مل�شادر تفا�شيل ب�شاأن �لأهد�ف حتديد�ً �أو �لدو�فع.

ا  و�عتقلت �ل�شرطة يف مدينة غرونوبل )جنوب �شرق( يف �لبد�ية �شخ�شً
بتهم تتعلق بحيازة �أ�شلحة يف �أيلول-�شبتمرب 2018. وقادهم �لتحقيق 

�إىل باقي �مل�شتبهني �لأربعة، وبينهم قا�شر�ن.
كانون  يف  لح��ًق��ا  �لتحقيق  �لإره����اب  مكافحة  ق�شم  يف  حمققون  وت���وىلرّ 
تت�شمن  ب��الإره��اب،  تتعلق  �تهامات  بهم  للم�شتبه  ووجهو�  �لثاين-يناير 

ت�شنيع ونقل متفجر�ت و�مل�شاركة يف خمطط �إرهابي.
وبينما ��شُتهدفت فرن�شا مر�ر�ً من قبل متطرفني منذ �لعام 2015، �إل 
�أن �لأ�شو�ء ت�شلطت خال �لأ�شهر �لأخرية على عدة خمططات حمتملة 

تورط فيها متطرفون من �ليمني �ملت�شدد.
ويف ت�شرين �لثاين-نوفمرب، �عتقل �شتة �أ�شخا�س لا�شتباه بتورطهم يف 

خمطط ملهاجمة �لرئي�س �إميانويل ماكرون.
عاًما   23 �ل��ع��م��ر  م���ن  ي��ب��ل��غ  ���ش��خ�����س  �ت��ه��م   ،2017 ويف مت��وز-ي��ول��ي��و 
�لعيد  مبنا�شبة  ع�شكري  ع��ر���س  خ��ال  �لرئي�س  لغ��ت��ي��ال  بالتخطيط 

�لوطني.
“م�شلمني  �إىل  �إ�شافة  ماكرون  قتل  �أر�د  �إن��ه  للمحققني  �ل�شخ�س  وق��ال 
ويهود و�شود ومثليني” بينما عث على ثاثة �شكاكني مطبخ يف �شيارته.

ا  ويف حزير�ن/يونيو 2018، �عتقلت �شرطة مكافحة �لإرهاب 13 �شخ�شً
على �رتباط مبجموعة ر�ديكالية على خلفية خمطط مفرت�س ملهاجمة 

م�شلمني.

اإيران و...الفاكهة الأمريكية املحرمة!
•• طهران-وكاالت:

كلما نوق�شت حملة �لعد�ء �ل�شديد جتاه �لوليات �ملتحدة بني �لطبقة �حلاكمة 
�أمري طاهري، كاتب  على  “ملاذ� يكرهوننا؟”  �لتايل  �ل�شوؤ�ل  �إي��ر�ن، ُيطرح  يف 
�إير�ين بارز، مدير حترير �شحيفة “كايهان” �لإير�نية بني 1972 و 1979، 
له عدة موؤلفات، وكاتب عمود يف �شحيفة �ل�شرق �لأو�شط منذ 1978.  ويرى 
�لقوة  �ملتحدة  �لوليات  �ل�شوؤ�ل مفهومة. فقد كانت  �أم��ام  �أن �حلرية  طاهري 
�لكربى �لوحيدة �لتي حافظت، طيلة ع�شر�ت �ل�شنني، على عاقات وثيقة مع 
�إير�ن.  ومنذ بد�يات �لقرن �لتا�شع ع�شر، وجدت �إير�ن نف�شها د�خل “كما�شة 
�إير�ن  �لرو�س  وغز�  �لعظمى.   وبريطانيا  �لقي�شرية  رو�شيا  بني  �مربيالية” 
ث��اث م���ر�ت، و�ن��ت��زع��و� م�شاحات و��شعة م��ن �لأر����ش��ي �لإي��ر�ن��ي��ة يف منطقة 
�إير�ن  من  ك��ربى  م�شاحات  �لربيطانيون  و�قتطع  �لو�شطى.  و�آ�شيا  �لقوقاز 
حديثاً،  �لنا�شئة  �أفغان�شتان  لتو�شيع  �أو  �لهند،  يف  لمرب�طوريتهم  و�شموها 
و�لتي حظيت بحمايتهم.  ويف �حلربني �لعامليتني �لأوىل و�لثانية، غز� �لرو�س 
�لعاملية  �ملعلن.  وخال �حلرب  �إي��ر�ن، منتهكني حيادها  و�لربيطانيون ثانيًة 
�لثانية، نهب �لرو�س و�لربيطانيون خمزونات �لغذ�ء �لإير�نية لإطعام جي�س 
لإير�ن،  �شيئاً  �ل��رو���س  يدفع  �ل��ن��ازي��ة.  ومل  �أملانيا  ي��ح��ارب  ك��ان  �ل��ذي  �شتالني 
فعلو�  �لرو�س  ولكن  قيمة.  با  �أنها  ثبت  دين  �شند�ت  �لربيطانيون  و�أعطاها 
ما هو �أف�شل منه، عندما نقلو� �حتياطي �لذهب �لإير�ين �إىل مو�شكو حلفظها 
لتن�شيق  بعثة  �أر�شلو�  �إىل �حل��رب،  �لأمريكيون  �ن�شم  �آم��ن.  وعندما  يف مكان 
نقل �ملو�د �إىل �لحتاد �ل�شوفييتي. و�شرعان ما وجد �لإير�نيون �أن �لأمريكيني 
يختلفون عن �لربيطانيني، و�لرو�س ل�شببني، �أولهما دفعهم ثمن ما ��شرتوه 
نقد�ً، مبا فيه ��شتخد�مهم خلط �شكة �حلديد �لإير�نية.  ومن ناحية ثانية، 
و�إدر�جها  �مل�����ش��او�ة،  ق��دم  على  حليفاً  �إي���ر�ن  ت�شبح  �أن  على  �لأمريكيون  �أ�شر 
�شمن �ملوؤ�ش�شني لاأمم �ملتحدة.  وي�شري �لكاتب �إىل قر�ر �تخذه �لرئي�س هاري 
ترومان مب�شاعدة �لإير�نيني يف �إعادة �إعمار بلدهم، رغم �أنه يف ذلك �حلني، مل 
يكن للوليات �ملتحدة م�شالح ��شرت�تيجية �أو جتارية يف �إير�ن.  وظلت �إير�ن 
�لدولة  �أن  �ل�شاه  �أعلن  1965، عندما  �أمريكية حتى  حت�شل على م�شاعد�ت 
�أ�شبحت قوية مبا يكفي لا�شتغناء عن �مل�شاعدة �لأجنبية. ولكن مكانة �أمريكا 

يف �ملخيلة �لإير�نية ��شتمرت يف �لنمو.

•• طهران-وكاالت:

�إي���ر�ن  يف  �ل�����ش��ل��ط��ات  حم����اولت  ت�شتمر 
تلميع �شورتها �أمام �لر�أي �لعام �لعاملي، 
بالإيهام �أنرّ طهر�ن مل تتاأثر �قت�شادياً ول 
تعاين من �لعقوبات �ملفرو�شة عليها، �إل 
�أن ما �شدر عن وزير �خلارجية، حممد 
�لنظام قد �قرتب من  �أن  جو�د ظريف، 

�لهاوية.
�ل���ي���وم بالدول  ����ش��ت��ن��ج��د  وك����ان ظ��ري��ف 
“تطبيع”  عليها  �إن  ق��ائ��ًا  �لأوروب���ي���ة 
�ل��ع��اق��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة لإن��ق��اذ �لتفاق 
�إىل  2015، م�شري�ً  عام  �مل��ربم  �لنووي 
�أن �لإجر�ء�ت �ملتخذة حتى �لآن ملو�جهة 

�أثر �لعقوبات �لأمريكية “غري كافية«.
“�لإنذ�ر  غ���د�ة  ظ��ري��ف  ت�شريح  وي��اأت��ي 

�لأخري” �لذي �أطلقته طهر�ن يف �لثامن 
و�ل�شني  )رو�شيا  �لنووي  بالتفاق  �لأخ��رى  ل��اأط��ر�ف  �ملا�شي  )�أي���ار(  مايو  من 
وت�شريف  �ملالية  �ملعامات  �لأق��ل  على  ت�شمن  كي  و�أملانيا(  وبريطانيا  وفرن�شا 

�شادر�تها �لنفطية.
ومع غياب �أي موؤ�شر�ت على �إمكانية �أن يتوقف �لقت�شاد �لإي��ر�ين عن تدهوره 
من  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن�شحاب  بعد  �ل��ث��اين  �ل��ع��ام  دخ��ول��ه  م��ع  ل�شيما  �ملت�شارع، 
�أثناء  �إي��ر�ن  من  �لتو��شل  من�شات  م�شتخدمي  بع�س  يعرتف  �ل��ن��ووي،  �لتفاق 
�لحتفال بعيد �لفطر، �أن عائاتهم مل تتناول وجبة من �للحم منذ �أكث من 6 

�أ�شهر، يف دللة على مدى تاأثر �ل�شوق �لإير�ين بالعقوبات.
وبح�شب تقارير �قت�شادية ن�شرتها وكالت �لأنباء �لإير�نية، فاإن �لنمو �لذي كان 
مده�شاً خال �ل�شنو�ت �ملا�شية، وخ�شو�شاً بعد �لزدهار عندما رفعت �لعقوبات 
 ،2018 يف   31% �لت�شخم  ن�شبة  فارتفعت  �لعجز،  مرحلة  �ليوم  دخ��ل  عنها، 

بح�شب ما ي�شري �إليه �شندوق �لنقد �لدويل.

وي��وؤك��د م��رك��ز �لإح�����ش��اء�ت يف طهر�ن، 
للفئة  �لعمل  ع��ن  �لعاطلني  م��ع��دل  �أن 
بات  ع����ام����اً  و24   15 ب����ني  �ل���ع���م���ري���ة 
%31.5. ويف ملف �ملاأكولت �لأ�شا�شية، 
�رتفعت  و�ل��دو�ج��ن  �للحوم  �أ�شعار  ف��اإن 
�لأجبان   ،47% �خل�����ش��ر�و�ت   ،57%

و�لبي�س 37%.
ووفق �شندوق �لنقد �لدويل، فيتوقع �أن 
نهاية  مع   6% �إي���ر�ن  �قت�شاد  ينكم�س 
�لعام �حلايل، بعد �أن فقد �لناجت �ملحلي 
�لإج���م���ايل �أك���ث م��ن 3.9 يف �مل��ائ��ة يف 

�لعام �ملا�شي.
�ل��ع��ام �حل����ايل، �ع����رتف �لنائب  ب��د�ي��ة 
�لإير�ين ر�شول خ�شري، ح�شب ما نقلت 
�شبه �لر�شمية  “مهر”  �أنباء  عنه وكالة 
�لإير�نية، �أن نحو 40 مليون �شخ�س يف 
خا�شة  �لفقر،  خط  دون  يعي�شون  �لباد 

مع تقلي�س ح�شة قطاع �ل�شحة و�لعاج يف ميز�نية �حلكومة.
ومتويل  �ل��ن��ووي  برناجمها  على  و�لعمل  �لت�شلح  عملية  �إي���ر�ن  ��شتمر�ر  وم��ع 
�ملنت�شر  �لفقر  من  �لرغم  على  ولبنان،  و�شوريا  �ليمن  بني  �ملختلفة  �مليلي�شيات 
بني �ل�شكان، خرج وزير �لنفط �لإير�ين بيجن مند�ر زجننة يف ت�شريح معرتفاً 
باأن طهر�ن ت�شتخدم طرقاً “غري تقليدية” لالتفاف على �لعقوبات �لأمريكية 
�أن  مو�شحاً  �لإير�نية،  �لإخبارية  “�شانا”  وكالة  بح�شب  نفطها،  بيع  ومو��شلة 
�لوليات  لأن  �شرية،  جميعها  تقليدية،  غ��ري  �أو  ر�شمية  غ��ري  “مبيعات  ل��ب��اده 

�ملتحدة �شتوقفها �إن علمت بها«.
لل�شعب، و�لرتكيز  �ليومية  �لإي��ر�ين يف جتاهل مطالب �حلياة  �لتعنت  وي�شتمر 
على توريد ودع��م �لإره��اب �إىل �ل��دول �مل��ج��اورة، يف �ملقابل ف��اإن �ل�شارع �لإير�ين 
يعي�س حالة غليان قد توؤدي �إىل موجة غ�شب �أ�شد من �أحد�ث 2009 وغريها، 

من موجات �لحتجاج �ملتقطعة.
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة-الفجر

����ش��ت��ق��ب��ل �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن �شقر 
�لقا�شمي رئي�س نادي �لإمار�ت م�شاء 
�أم�س �ملدرب �لوطني عيد باروت قائد 
فريق �ل�شقور خال �ملو�شم �جلديد 
�لزيارة �شدى  �أحدثت  �لقادم، حيث 
�لفني  �جل��ه��از  قائد  نف�س  يف  ك��ب��ري�ً 
ر�أ�س  على  تعيينه  بعد  ج��اءت  و�لتي 
�جلهاز �لفني �جلديد.  وحث �ل�شيخ 
�أح��م��د ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي �مل���درب 
م�شاعفة  على  ب��اروت  عيد  �لوطني 
حتى  �جل��دي��د  �ملو�شم  خ��ال  �جلهد 
�أف�شل حالته من  يظهر �لفريق يف 
�ل��ن��ادي ور���ش��م �شورة  �أج��ل جماهري 
طيبة عن �ل�شقور.  من جانبه عرب 
�ملدرب عيد باروت عن خال�س �شكره 
�ل�شتقبال  ح���ف���اوة  ع��ل��ى  وت��ق��دي��ره 
���ش��وف يعطي د�ف��ع��اً قوياً  �أن���ه  و�أك���د 
توجيهات  ترجمة  �أج���ل  م��ن  للعمل 

���ش��م��وه م��ن �أج���ل م��زي��د م��ن �لنجاح 
ي��ك��ون �جلهاز  �أن  و�ل��ع��ط��اء، ومت��ن��ى 
���ش��م��وه و�أن  �ل��ف��ن��ي ع��ن��د ح�شن ظ��ن 

عمل  �إىل  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  ي���رتج���م���و� 
مكثف ومتو��شل لتحقيق �لتطلعات 

و�لطموحات �ملرجوة للفريق.

��شتبعد مدرب منتخب م�شر لكرة �لقدم �ملك�شيكي خافيري 
�لفتوح  �أب��و  �أح��م��د  �لظهري  �شموحة  ن��ادي  ثنائي  �أغ���ريي 
و�حلار�س حممد �أبو جبل، من �لقائمة �لنهائية لبطولة 
كاأ�س �لأمم �لإفريقية 2019 �لتي ت�شت�شيفها م�شر بني 

حزير�ن-يونيو و19 متوز-يوليو  21
و�شمت ت�شكيلة �أغريي ، ثاثة وع�شرين لعبا يتقدمهم 
�إفريقيا حممد �شاح �ملتوج بلقب دوري  �ف�شل لعب يف 

�أبطال �أوروبا مع ليفربول �لنكليزي.
وح�����ش��ل ���ش��اح م��ع حم��م��د �ل��ن��ن��ي لع���ب و���ش��ط �أر�شنال 
�لنكليزي �لذي خ�شر يف نهائي م�شابقة �لدوري �لأوروبي 
“يوروبا ليغ” �أمام ت�شل�شي، على فرتة ر�حة ��شافية بعد 

�نتهاء مو�شمهنا �لقاري يف وقت متاأخر.
ويغيب عن ت�شكيلة �ملنتخب حممود عبد �ملنعم “كهربا”، 

عبد�هلل جمعة، ويو�شف �إبر�هيم “�أوباما«.
وي�شرف �أغريي، مدرب منتخبي �ملك�شيك و�ليابان ونادي 
�أتلتيكو مدريد �ل�شباين �شابقا، على �ملنتخب �مل�شري بعد 
2018 حيث عاد  �لأول يف مونديال  �ل��دور  خروجه من 

للم�شاركة بعد غياب 28 عاما.
وحتمل م�شر �لرقم �لقيا�شي بعدد مر�ت �لفوز يف �لبطولة 
�لقارية )7(، وقد حلت و�شيفة يف م�شاركتها �لأخرية �أمام 

�لكامريون )1-2( يف �لغابون عام 2017.

وبعد خو�شها مبار�تني وديتني �شد تنز�نيا وغينيا، تفتتح 
21 حزير�ن/يونيو  يوم  �أمام زميبابوي  م�شر مبارياتها 
ت�شم  �لتي  �لأوىل  �ملجموعة  مباريات  �شمن  �لقاهرة،  يف 

�أي�شا جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية و�أوغند�.
ويف ما ياأتي �لت�شكيلة:

- ح��ر����ش��ة �مل���رم���ى: حم��م��د �ل�����ش��ن��اوي )�لأه���ل���ي(، �أحمد 
“جن�س”  �ل��رح��ي��م  عبد  حم��م��ود  )ب��ري�م��ي��دز(،  �ل�شناوي 

)�لزمالك(
�لإنكليزي(،  فيا  )�أ���ش��ت��ون  �مل��ح��م��دي  �أح��م��د  �ل��دف��اع:   -
�أحمد حجازي )و�شت بروميت�س  عمر جابر )بري�ميدز(، 
�لإنكليزي(، باهر �ملحمدي )�ل�شماعيلي(، حممود حمدي 
�أحمد  حممود عاء )�لزمالك(،  )�لزمالك(،  “�لون�س” 

�أمين من�شور )بري�ميدز(، �أمين ��شرف )�لأهلي(
�لن��ك��ل��ي��زي(، طارق  )�أر���ش��ن��ال  �لنني  �ل��و���ش��ط : حممد   -
حامد )�لزمالك(، علي غز�ل )فرين�شي �لربتغايل(، نبيل 
“تريزيغيه”  ح�شن  حممود  “دونغا” )بري�ميدز(،  عماد 
)قا�شم با�شا �لرتكي(، عبد �هلل �ل�شعيد )بري�ميدز(، وليد 
�ليوناين(،  )�أتروميتو�س  وردة  عمرو  )�لأهلي(،  �شليمان 

حممد �شاح )ليفربول �لإنكليزي(
- �لهجوم: مرو�ن حم�شن )�لأهلي(، �أحمد علي )�ملقاولون 

�لعرب(، �أحمد ح�شن “كوكا” )�أوملبياكو�س �ليوناين(

•• دبي -الفجر

�لتابع   44 ع��م��ان  �ل���ق���ارب  ت���وج    
وبقيادة  �لريا�شية  �ل�شوؤون  لوز�رة 
�لبحري  �شامل  �لنوخذة حميد بن 
�لعام  ل��ل��م��ج��م��وع  �لأول  ب���امل���رك���ز 
دبي   لبطولة  �لعام”  “�لرتتيب 
ل���ق���و�رب �ل��ت��ج��دي��ف �مل��ح��ل��ي��ة 30 
قدما يف �ملو�شم �لريا�شي 2018-

.2019
 و����ش��ت��ح��ق �ل��ف��ري��ق �ل��ع��م��اين على 
م���نت �ل����ق����ارب رق����م 44 ����ش���د�رة 
�ل���رتت���ي���ب �ل����ع����ام ل���ب���ط���ول���ة دب���ي 
ل���ق���و�رب �ل��ت��ج��دي��ف �مل��ح��ل��ي��ة 30 
ق���دم���ا و�ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي دبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية �شمن 
روزن���ام���ة �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 
�ملو�شم �لريا�شي 2019-2018 
�لعامة  �لعماين  �ل��ق��ارب  وحقق   
�لثاثة  �جل��������ولت  يف  �ل���ك���ام���ل���ة 
�ل���ت���ي ج����رت يف �مل��و���ش��م وج���م���ع 3 
ليكون  �نت�شار�ت يف ثاث جولت 

يف  للم�شاركة  �ملتاأهلني  �أول  وقتها 
مكتوم  �آل  ك��اأ���س  �لأغ���ل���ى  �ل�����ش��ب��اق 
رقم 21 و�لذي يجمع �لنخبة من 
�ملتفوقني يف جميع �شباقات �ملو�شم 

�لريا�شي.
باملركز   44 ع��م��ان  �ل���ق���ارب  وف����از 
متتالية  ج����ولت  ث���اث  يف  �لأول 
�لثاين  يف   �لأوىل  �جل��ول��ة  ك��ان��ت 
�أك��ت��وب��ر و�أقيمت  ���ش��ه��ر  ع�����ش��ر م��ن 
�جل���ول���ت���ان �ل��ث��ان��ي��ة و�ل���ث���ال���ث���ة يف 
نوفمرب  �شهر  و�لتا�شع من  �لثالث 
�ملا�شي ليجمع 3 نقاط و�شعته يف 

قمة �لرتتيب �لعام لهذه �لفئة.
وجنح �لقارب �شرطة دبي 1 بقيادة 
�لنوخذة حممد �إ�شماعيل حمبوب 
�ملركز  على  �حل�شول  يف  �لفا�شي 
�ل���ع���ام حققا  �ل��رتت��ي��ب  �ل���ث���اين يف 
و�لعا�شر  و�ل��ث��ال��ث  �ل��ث��اين  �مل��ر�ك��ز 
�لتو�يل  على  �لثاثة  �جل��ولت  يف 

ليجمع 15 نقطة 
�لقارب  �ل���ث���ال���ث  �مل���رك���ز  وح�����ش��ل 
�لنوخذة  بقيادة  ر�أ�س �خليمة 50 

�ل�شحي  ي���خ���ي���ك  �أح����م����د  حم���م���د 
و�ل�����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى �مل���ر�ك���ز 13 
و3 و2 يف �جلولت �لثاث ليجمع 
نف�س  وه��و  نقطة   18 �لنهاية  يف 

بقيادة   70 مز�حم  �لقارب  ر�شيد 
�أحمدوه  �أح��م��د حم��م��د  �ل��ن��وخ��ذة 
2 و8  �مل��ر�ك��ز  و�ل���ذي ح�شل على 
وتفوق  �ل��ث��اث��ة  �جل����ولت  يف  و8 

ر�أ�س �خليمة 50 باأف�شلية �لتقدم 
يف �جلولة �لثالثة و�خلتامية.

�لتجديف  دبي”لقو�رب  ب��ط��ول��ة   
�ملحلية ل�”30” قدما حتقق متيز� 

كبري�
و����ش���ه���دت م����ر�ح����ل ب���ط���ول���ة دب���ي 
ل���ق���و�رب �ل��ت��ج��دي��ف �مل��ح��ل��ي��ة 30 
قدما يف �ملو�شم �لريا�شي 2018-

حتمل  وهي  كبري�  متيز�   2019
وع���ام   2018 ز�ي�����د  ع����ام  ر���ش��ال��ة 
�لت�شامح 2019 �إذ جمعت وللمرة 
جمل�س  دول  م��ن  �لأ���ش��ق��اء  �لأوىل 
جاوؤو�  و�ل��ذي��ن  �خلليجي  �لتعاون 
�رتبطت  ت��ر�ث��ي��ة  ري��ا���ش��ة  لإح���ي���اء 
بتاريخ �ملنطقة فكان متيز �لفريق 
�ل��ع��م��اين و�أي�������ش���ا ق������و�رب مملكة 
للمرة  ظ���ه���رت  و�ل���ت���ي  �ل��ب��ح��ري��ن 

�لأوىل يف جولت �لبطولة.
ك��م��ا مت��ي��زت ب��ط��ول��ة دب���ي لقو�رب 
قدما   30 �مل���ح���ل���ي���ة  �ل���ت���ج���دي���ف 
بالتز�من  �أق��ي��م��ت  �إذ�  مب��وع��ده��ا 
م����ع حت������دي دب������ي ل���ل���ي���اق���ة “30 
مكان  يوما” ويف   30 ك��ل  دق��ي��ق��ة 
�أجمل  جديد وم�شطح مائي متثل 
دبي  قناة  يف  �ل�شياحية  �لو�جهات 
ب��ال��ق��رب م��ن حممية خور  �مل��ائ��ي��ة 
دبي للحياة �لفطرية حيث ��شتمتع 
�جلمهور �لكبري �لذي حر�س على 
متابعة �حلدث بالقرب من منطقة 
�لدولية  �مل��در���ش��ة  قبالة  �جل���د�ف 

�ل�شوي�شرية 
�ل�����ش��ب��اق��ات يف �جلولت   ومت��ي��زت 
 6 �إىل  و����ش���ل���ت  و�ل����ت����ي  �ل����ث����اث 
�أ����ش���و�ط ب��و�ق��ع ���ش��وط��ني �ث��ن��ني يف 
كل جولة بالتناف�س �ملثري وحققت 
�إذ  ك��ب��ري�   وتنظيميا  فنيا  جن��اح��ا 
�لتي  �ل������ق������و�رب  جم����م����وع  و�����ش����ل 

قاربا. �شجلت للم�شاركة 50 

�لرتتيب �لعام
 ،  -1 عمان 44 ، -2�شرطة دبي 1 
مز�حم   4-،  50 �خليمة  -3ر�أ�س 
دبي 3 ، -6و�دي  -5�شرطة   ،  70
�شهم 2 ، -7�أ�شا�س 39 ، -8�دنوك 
-10و�دي   ،  51 -9دبي   ،  12
حام 88 ،-11 �لزعابي 8 ، -12 
-13جلفار   ،  31 �لزعابي  �شباب 
، -14 و�دي �شهم 26 ، -15   55
 5 دب����ي   16-  ،  25 �ل��ق��رط��ا���ش��ي 
و�دي   18-  ،  37 �لعا�شفة   17-
 66 �ل����ذه����ب   19-  ،  40 ح������ام 

،-20و�دي �ل�شيجي 11 

•• اأبوظبي-الفجر

ع�شو  �حل��م��ادي  عبا�س  ح�شن  �أك��د 
�لظفرة  ����ش���رك���ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
وم�شرف  �جل���م���اع���ي���ة  ل����األ����ع����اب 
ع���ام ف��ري��ق ك���رة ق���دم �ل�����ش��الت �أن 
�لرتتيبات ت�شريعلى قدم و�شاق يف 
�ل�شالت  ك��رة  فريق  جتهيز  �شبيل 
�لأندية  بطولة  يف  �لدولة  لتمثيل 
�لآ�شيوية لكرة قدم �ل�شالت �لتي 
�أغ�شط�س  يف  تاياند  ت�شت�شيفها 
�لأ�شا�شي  ه��دف��ن��ا  وق�����ال  �ل����ق����ادم 
عك�س �لوجه �مل�شرق لكرة �ل�شالت 
عامة  ب�شفة  �لدولة  يف  و�لريا�شة 
من خال حر�شنا على �لتو�جد يف 
هذ� �ملحفل �لآ�شيوي �لكبري ونتمنى 
�أن نوفق يف تقدمي �أف�شل �مل�شتويات 
و�إحر�ز �أف�شل �لنتائج �لتي ت�شرف 
�لريا�شة �لإمار�تية ونادي �لظفرة 
على وجه �خل�شو�س وقال ثقتنا يف 
لعبي �لفريق كبرية و�شوف ندعم 
ف��ري��ق��ن��ا ب��اع��ب��ني مم��ي��زي��ن على 

م�شتوى �لأجانب و�ملو�طنني .
وك���������ش����ف ح�������ش���ن �حل������م������ادي عن 
�لربتغايل  للمدرب  ��شتعد�د�تهم 
�لفريق  ج��ي��م��اري��ت�����ش��م��درب  روي 
دبا  �ىل  �ن���ت���ق���ل  و�ل�������ذي  �ل�������ش���اب���ق 
�حل�شن يف �ملو�شم �ملا�شي وتعاقدنا 
يف  �لفريق  لقيادة  ثانية  م��رة  معه 
�لكافية  مل��ع��رف��ت��ه  �جل��دي��د  �مل��و���ش��م 
وبالبطولة  �ل����ف����ري����ق  ب���اع���ب���ي 
�ملناف�شات  وط���ب���ي���ع���ة  �ل����ش���ي���وي���ة 
�مل��ح��ل��ي��ة يف �ل����دول����ة وه�����و م����درب 
�أي�شا  جيد ومعروف و�شيكون معه 
�مل��درب �لوطني ع��ب��د�ل��روؤوف عمر 
ع��ب��د�هلل حممد  �مل��رزوق��ي وفي�شل 

مدير� للفريق.
�لأجانب  باملحرتفني  يتعلق  وفيما 
تو�شلنا  لقد  �حل��م��ادي  ح�شن  ق��ال 
�تفاقيات وتقريبا وقعنا عقود  �ىل 
م��ب��دئ��ي��ة م���ع لع���ب���ني �ث���ن���ني هما 
�لربتغايل  ليما  ر�ب��ي��و  �ل��ربت��غ��ايل 
و�شيكون  �لربتغايل  لعب منتخب 
�شروط  ح�����ش��ب  �ل����ث����اين  �ل����اع����ب 

��شيوي  ي���ك���ون  �ن  لب����د  �مل��ن��اف�����ش��ة 
ياباين   لع��ب  على  �لختيار  ووق��ع 
�شنعلن  �ل���ق���ادم���ة  �لأي������ام  وخ�����ال 
هناك  لن  ر�شميا  معهما  �لتعاقد 
�إج��ر�ء�ت وبطاقات �نتقالت دولية 
نقول  �ن  لنت�شطيع  كثرية  و�أم���ور 
ت��ع��اق��دن��ا م���امل ن��ن��ج��ز ك���ل �لأم����ور 
يتعلق  وف���ي���م���ا  ر����ش���م���ي���ة  ب�������ش���ورة 
بالاعبني �ملو�طنني �لذين دعم به 
�لظفرة فريق قال ح�شن �حلمادي 

دبا  ل��ن��ادي��ي  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  ك��ل 
�لتعاون  على  �حل�شن  ودب��ا  �لن�شر 
�ل��ك��ب��ري م��ع��ن��ا وق����ال �ن م��ث��ل هذ� 

�لتعاون لي�س غريبا ولي�س جديد� 
�شيكون معنا يف  وقال  �نديتنا  على 
مو�طنني  لعبني  ثاثة  �ل�شيوية 

ه��م ج��اب��ر حم��م��د ي��و���ش��ف وطاهر 
ح�����ش��ن وحم���م���د ع��ب��ي��د م���ن ن���ادي 
�ل��ن�����ش��ر وع���ب���د�هلل �حل��و���ش��ن��ي من 

نادي دبا �حل�شن وقال ننتظر قرعة 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ���ش��ت��ك��ون ي���وم 27 
�حلمادي  ح�شن  وح��ر���س  �جل���اري 
�للجنة  �ىل  �ل�����ش��ك��ر  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
�ل�شالت  ق����دم  ل���ك���رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ب��رئ��ا���ش��ة ع��ب��د�مل��ل��ك ج���اين و�أم���ني 
�لنعيمي  ع���ب���د�هلل  ع���م���ر�ن  �ل�����ش��ر 
على دعمها مل�شور �لظفرة �ل�شيوي 
كل  وت�شخري  و�له��ت��م��ام  باملتابعة 
�لإم��ك��ان��ات خل��دم��ة مم��ث��ل �لدولة 
وقال   ، �ل��ق��ادم  �ل�شيوي  �ملحفل  يف 
�أ�شبحت  �جلديد  للمو�شم  �ل��روؤي��ة 
�لقيد  ع��م��ل��ي��ة  ون��ن��ت��ظ��ر  و�����ش���ح���ة 
و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل و�ع���ت���م���اد �لج������رء�ت 
كما  و�لت�شجيل  بالقيد  �خل��ا���ش��ة 
وجه ر�شالة �شكر خا�س �ىل �شالح 
بن جذلن �ملزروعي رئي�س جمل�س 
�شيف  وعي�شى  �لظفرة  ن��ادي  �إد�رة 
�لألعاب  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����س  �مل���زروع���ي 
مل�شاركة  �ل��ازم  �لدعم  توفري  على 
�لفريق يف بطولة �لأندية �ل�شيوية 
وقال �ن �إد�رة نادي �لظفرة ل تبخل 

على �أبنائها و�لكل يقف وقفة رجل 
و�ح��د يف �شبيل �ع��اء �شان �لنادي 

يف خمتلف �لعابه و�ن�شطته.
لكرة  ك��م�����ش��رف  ت��ق��ي��ي��م��ه  وح������ول 
�ملو�شم  يف  �ل��ظ��ف��ر�وي��ة  �ل�����ش��الت 
�مل����ا�����ش����ي ق������ال ح�������ش���ن �حل����م����ادي 
�ع��ت��ق��د �ن��ن��ا ق��دم��ن��ا م��و���ش��م��ا جيد� 
من�شة  �ىل  ن�شعد  �ن  و��شتطعنا 
بطولتي  و�ح��رزن��ا  مرتني  �لتتويج 
�ل�����ش��وب��ر وك��ا���س �لحت����اد يف مطلع 
�ملو�شم وطبعا �هد�فنا كانت ح�شد 
ج��م��ي��ع �ل���ب���ط���ولت وع���ل���ى �لأق�����ل 
�لكا�س ولكن �حلمدهلل  �و  �ل��دوري 
ع��ل��ى م��اح��ق��ق��ن��اه ون��ظ��ر� للظروف 
�إ�شابات  م��ن  �لفريق  بها  م��ر  �لتي 
ر��شون  نحن  �لأم���ور  من  وغريها 
�ل��ر���ش��ا ع��م��ا ح��ق��ق��ه �لفريق  مت���ام 
وتقييمنا �لعام ملو�شمنا �ملا�شي من 
دون �شك ي�شتحق �ن يكون بدرجة 
بطولتني  حققنا  كوننا  ج��د�  جيد 
ون��ط��م��ح �ىل ت��ق��دمي �لأف�������ش���ل يف 

�ملو�شم �لقادم . 

روي مدربا وعبد�لروؤوف م�ساعد� 
ح�صن احلمادي : برتغايل وياباين و4 مواطنني مع الظفرة يف الآ�صيوية اأغ�صط�س القادم 

�سكَر �لن�سر و�حل�سن على تعاونهم 

تفوق يف �جلولت �لثالث حمققا �لعالمة �لكاملة

عمان 44 بطل »املجموع العام« لقوارب التجديف 30 قدما
�سباقات �ملو�سم ت�سجل م�ساركة كبرية وح�سور� خليجيا مميز� 

اأحمد القا�صمي ي�صتقبل 
مدرب ال�صقور عيد باروت

اأغريي ي�صتبعد ثنائي �صموحة 
من ت�صكيلة م�صر 

�شت�شنع من�شات �لتتويج يف �أوملبياد طوكيو 2020 من نفايات با�شتيكية 
�ملنظمون  �ل��ث��اث��اء  �أع��ل��ن  م��ا  بح�شب  و�ل��ب��ح��ر،  �ل�����ش��ك��ان  م��ن  مت جمعها 

�حلري�شون على �أن يكونو� مثال يحتذى به.
�لبا�شتيك  من  طنا   45 جمع  يتعني  �لأوملبية،  �ل�شابقة  ه��ذه  ولتحقيق 

ل�شنع 100 من�شة.
تاأثري  �أن  “نعتقد  ل�شحافيني  موتو  تو�شريو  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  قال 

هذ� �مل�شروع �شيكون كبري� ويوجه ر�شالة بيئية لليابان وبقية �لعامل«.
�مل�شتخدم يف حاويات  �لبا�شتيك  �لتخل�س من  �ملهتمني،  لل�شكان  وميكن 

�شيتم تثبيتها بدء� من �خلمي�س يف �أكث من �ألفي متجر حملي.
وي��ت�����ش��م��ن �مل�����ش��روع �أي�����ش��ا ج��م��ع �ل��ق��م��ام��ة م���ن �مل��ح��ي��ط �أث���ن���اء عمليات 

�لتنظيف.
وبح�شب �لأمم �ملتحدة، يولد �لفرد �لياباين نفايات با�شتيكية �أكث من 
مو�د  على  �لعثور  وميكن  �ملتحدة.  �لوليات  با�شتثناء  �لعامل  يف  دول��ة  �أي 

جاهزة لاأكل مغلفة مبو�د با�شتيكية �أينما كان يف �لباد.
عدة  عن  �أعلنو�  وق��د  وم�شتد�مة  بيئية  �ألعابا  �لوملبياد  منظمو  ويقرتح 
تد�بري يف هذ� �لجتاه. و�شتكون �مليد�ليات م�شنعة �أي�شا من معادن معاد 
تدويرها. ودعي �ل�شكان و�ل�شركات �ىل منح �أجهزتهم �للكرتونية خارج 
ما  �لقدمية،  �لكومبيوتر  و�جهزة  �لنقالة  �لهو�تف  غ��ر�ر  على  �خلدمة، 
�شمح با�شتعادة 4100 كلغ من �لف�شة، 2700 كلغ من �لربونز و30،3 
�ليابانيني  و�مل�شوؤولني  �لريا�شيني  ماب�س  �شتكون  كما  �لذهب.  من  كلغ 

من مو�د م�شتعملة معاد تدويرها.

من�صات معاد تدويرها يف 
اأوملبياد طوكيو
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•• دبي-الفجر

و  دع��م  برنامج   “ فعاليات  �نطلقت 
�ل�شابة”  �لريا�شية  �مل��و�ه��ب  رع��اي��ة 
�لريا�شي  دبي  ينظمه جمل�س  �لذي 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����ش���رك���ة �لإم���������ار�ت 
ومركز  “دو”  �ملتكاملة  لات�شالت 
“دو لليغا” للكفاء�ت �لعالية بهدف 
وتعزيز  �لوطنيني  �لاعبني  تطوير 
�لدولية  �خلربة  و�إك�شابهم  كفاءتهم 
م���ن خ����ال �لح���ت���ك���اك م���ع لعبني 

�أوروبيني يف �أف�شل دوري يف �لعامل.
من  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  ب��������د�أت  وق�����د 
�شيفينز”  “ ذ�  ����ش��ت��اد  يف  �ل��ربن��ام��ج 
وحر��س  �ل���اع���ب���ون  ي�����ش��ارك  ح��ي��ث 
�مل���رم���ى �ل���ذي���ن مت �خ���ت���ي���اره���م من 
�لتدريبية  �حل�ش�س  يف  دب��ي  �أن��دي��ة 
قيادة  ت���ق���ام حت����ت  �ل���ت���ي  �خل���ا����ش���ة 
“لليغا” �لإ�شبان وتتو��شل  مدربي 
حتى يوم 19 يونيو �جلاري وتقام يف 

عدة �أماكن خمتلفة بالدولة.
51 لع���ب���ا من  �ل����ربن����ام����ج  ي�����ش��م 
خم��ت��ل��ف �لأن����دي����ة و �لأك���ادمي���ي���ات 
مقدمتهم  ويف  �لتعليمية  و�مل��د�ر���س 
من  �مل�����ش��ارك��ون  �لثمانية  �ل��اع��ب��ون 
�أندية دبي و هم �ملهاجم ربيع ح�شن 
ع��ل��ي ���ش��امل��ني �ل��ب��ل��و���ش��ي م���ن ن���ادي 
ي���و����ش���ف فهد  و �حل����ار�����س  �ل���و����ش���ل 

�لو�شل  ن���ادي  م��ن  رح��م��ة  �آل  حممد 
ومن نادي حتا ي�شارك �ملهاجم �شيف 
و�ملد�فع  �ل����ب����دو�وي  خ��ل��ف��ان  ���ش��امل 
ف��ار���س ���ش��امل رب��ي��ع �ل���ب���دو�وي ومن 
�ملهاجم  ي�شارك  �لأهلي  �شباب  ن��ادي 
خ��ل��ي��ف��ة خ��م��ي�����س ���ش��ع��د و �حل���ار����س 
نادي  م��ن  و  مو�شى  ع��ب��د�هلل  مو�شى 
جا�شم  �أحمد  �ملد�فع  ي�شارك  �لن�شر 
�ل���ب���ل���و����ش���ي و�مل����ه����اج����م علي  ح�����ش��ن 

حممود ح�شني �جل�شمي.
�لربنامج  من  �لثانية  �ملرحة  وت��ب��د�أ 
�إيفاد  عرب  �ملقبل  �أغ�شط�س  �شهر  يف 

يف  للم�شاركة  �إ�شبانيا  �إىل  �لاعبني 
تدريبات  يت�شمن  تدريبي  مع�شكر 
�أندية  �أف�شل  ومباريات تناف�شية مع 

�ل�شباب يف �إ�شبانيا.
�إك�شاب  �ل��ربن��ام��ج يف  ه���ذ�  وي�����ش��اه��م 
�ل������اع������ب������ني �خل������������ربة �ل�����دول�����ي�����ة 
ميثلون  لع���ب���ني  م����ع  و�لح����ت����ك����اك 
�أف�شل دوريات �لعامل و ذلك تعزيز� 
لح���رت�ف���ي���ة ك����رة ق����دم �ل�����ش��ب��اب يف 
�ل���دول���ة و�إع�����د�د �جل��ي��ل �ل���ق���ادم من 
�لإمار�تية  للكرة  �ملمثلني  �لاعبني 
 .. �مل�شتقبلية  �لدولية  �لبطولت  يف 

وتعطى �أولوية �لختيار�ت لاعبني 
�ملنتخبات  م���ع  �مل�����ش��ارك��ني  �ل�����ش��ب��اب 

�لوطنية.
و قال علي عمر �لبلو�شي مدير �إد�رة 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ري��ا���ش��ي مب��ج��ل�����س دبي 
ياأتي  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ�  �إن  �ل��ري��ا���ش��ي 
تطوير  يف  �ملجل�س  جلهود  ��شتمر�ر� 
�أنديتنا  لعبي  م��ن  �ل�شابة  �مل��و�ه��ب 
�لوطني  �ملنتخب  لقيادة  و�إع��د�ده��م 
�ل���دول���ة  ب���اأن���دي���ة  �لأوىل  و�ل����ف����رق 
لعتاء من�شات �لتتويج يف خمتلف 

�لبطولت .

�لربنامج  ه����ذ�  ي��ع��د   “  : و�أ�����ش����اف 
�مل�شتقبل  ح��ار���س  ل��ربن��ام��ج  �م��ت��د�د� 
�للذين  �مل�شتقبل  مهاجم  وب��رن��ام��ج 
بد�أهما �ملجل�س قبل �شنو�ت ويت�شمن 
�ل��ربن��ام��ج �جل��دي��د رع��اي��ة م��رك��ز دو 
يعد  �ل��ذي  �لعالية  للكفاء�ت  لليغا 
�أحد �أف�شل مر�كز �إعد�د �لنا�شئني يف 
�ل�شابة  �لريا�شية  للمو�هب  �ملنطقة 
�شباب  “�لن�شر  دب�����ي  �أن����دي����ة  م����ن 
يف  و�شمهم  وحتا”  �لو�شل  �لأه��ل��ي 
لتدريبات خا�شة حتت  �أوىل  مرحلة 

قيادة مدربي “لليغا” �لإ�شبان .

ويتبع فرتة �لتدريبات �شفر �ل�شباب 
�إىل مع�شكر تدريبي يف �إ�شبانيا خال 
 18 ل�  ي�شتمر  �ملقبل  �أغ�شط�س  �شهر 
ومباريات  ت��دري��ب��ات  يت�شمن  ي��وم��ا 
�ل�شباب  �أندية  �أف�شل  �شد  تناف�شية 

يف �إ�شبانيا.
�لاعبني  �خ��ت��ي��ار  مت  �أن����ه  و�أو����ش���ح 
�إخ�شاعهم  بعد  خمتلفة  م��ر�ك��ز  يف 
ل��ع��دة �خ��ت��ب��ار�ت م��ن قبل �لأن��دي��ة و 
متخ�ش�شني يف لليغا �لذين �أ�شرفو� 
على �لبطولت �ملختلفة لاأكادمييات 
�ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��ال  �أقيمت  �لتي 

ي�شهم  �لربنامج  ه��ذ�  �أن  �إىل  منوها 
يف �ك�شاب �لاعبني �خلربة �لدولية 
من خال �لحتكاك بكربى �ملد�ر�س 
�لإ�شبانية  �ملدر�شة  خا�شة  �لأوروبية 
�ملعروفة بتميز �ملر�حل �ل�شنية فيها 
ك��رة قدم  وذل���ك تعزيز� لح��رت�ف��ي��ة 
�ل�����ش��ب��اب يف �ل���دول���ة و�إع�����د�د �جليل 
للكرة  �ملمثلني  �لاعبني  من  �لقادم 
�لدولية  �ل��ب��ط��ولت  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�أولوية  تعطى  �أن  ع��ل��ى  �مل�شتقبلية 
�ل�شباب  ل���اع���ب���ني  �لخ�����ت�����ي�����ار�ت 

�مل�شاركني مع �ملنتخبات �لوطنية.

من جانبه قال ح�شني مر�د �لرئي�س 
�إن�شبري�تو�س”   “ ل�شركة  �لتنفيذي 
�ل���ت���ي ت���دي���ر م���رك���ز “ دو لل��ي��غ��ا “ 
للكفاء�ت �لعالية :” نحن متحم�شون 
لليغا  دو  مركز  تدريبات  لن��ط��اق 
�أف�شل  بان�شمام  �لعالية  للكفاء�ت 
�لوطنية  �لأندية  يف  �ل�شابة  �ملو�هب 
يف  �ل��ت��دري��ب��ي  للمع�شكر  ����ش��ت��ع��د�د� 
ب��اأق�����ش��ى جهدنا  ون��ع��م��ل  �إ���ش��ب��ان��ي��ا 
�لوطنية  �ملنتخبات  �شفوف  لتعزيز 
�شباب على قدر  �لإمار�تية باعبني 

عال من �لحرت�فية و�لتمر�س«.

•• الفجرية-الفجر

�أم�س  �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية  �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  كرم �شمو 
�أ�شحاب �لإجناز�ت �لريا�شية يف نادي �لفجرية للفنون �لقتالية و�شركائه.

نوفوتيل  بفندق  �لنادي  �أقامه  �لذي   - �لثالث  �ل�شنوي  جاء ذلك خال �حلفل 

بالفجرية - و �شهد تكرمي 485 لعبا و لعبة متكنو� من نيل �مليد�ليات يف كل 
من �لتايكوندو و�جلودو و�جلوجيت�شو و�مل�شارعة وذلك على �ل�شعيدين �ملحلي 
�لتي حققها منت�شبو  �لنجاحات  و�ل��دويل. ت�شمن �حلفل عر�س فيديو خل�س 
�ملو�شم  يف  توجها  و  �ملا�شي  �ملو�شم  و�لتناف�شي  �لتنظيمي  �جلانبني  يف  �ل��ن��ادي 
وتنظيم �شت بطولت دولية كربى �أقيمت برعاية  با�شت�شافة   2019-2018

�شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية.
و تقدم �لعميد �أحمد حمد�ن �لزيودي �ملدير �لتنفيذي لنادي �لفجرية للفنون 
�لقتالية باأ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير ل�شمو ويل عهد �لفجرية للرعاية �لكرمية 
و�لدعم �لذي مهد للنقلة �لنوعية للنادي يف حتقيق �لإجناز�ت �لريا�شية جدير 
بالذكر �أن “ نادي �لفجرية للفنون �لقتالية “ حقق �ملو�شم 2018-2019 درع 

 135 485 ميد�لية ملونة منها  �لتفوق �لعام بريا�شة �لتايكوندو �إىل جانب 
على  منت�شبوه  ح�شد  فيما  برونزية..  و169  ف�شية،  ميد�لية  و164  ذهبية، 

م�شتوى �مل�شاركات �لدولية �خلارجية �أربع ذهبيات و3 ف�شيات و11 برونزية.
ح�شر حفل �لتكرمي �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد �لفجرية وعدد 

من �لقياد�ت �لريا�شية و �ملجتمعية.

حممد بن حمد ال�صرقي يكرم اأ�صحاب الإجنازات الريا�صية

•• ال�صارقة-الفجر

�أفريقيا يف �ملوؤمتر �لثاين ع�شر  م�شاركة مميزة ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
للدول �لأطر�ف يف �تفاقية حقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة �لذى نظمته �لأمم 
�ملتحدة ، ومتثلت �مل�شاركة يف �ل�شيخة �لقا�شمي  من �لأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي 
، و�لتي �نطلقت �أعماله ، ويهدف �ملوؤمتر �ىل توفري �حلماية و�ل�شامة لذوي 
�لإعاقة يف حالت �خلطر  ، مبا يف ذلك �لكو�رث �لطبيعية. فهي تتاأثر ب�شكل غري 

متنا�شب �أثناء �لكو�رث ، وغالًبا ما يتم ��شتبعادها من جهود �لإغاثة و�لإنعا�س 
و�ملاجئ  للجميع  �ل�شاملة  �ل��ط��ارئ��ة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  �إىل  �لف��ت��ق��ار  ب�شبب 
وو�شائل �لنقل �لتي ميكن �لو�شول �إليها و�لو�شول �إىل �لتو��شل �لفعال و�لدعم 

�ملجتمعي.
�إىل جانب �لأوملبياد �خلا�س �لدويل �شعبة �لأمم �ملتحدة للتنمية  �ملوؤمتر  نظم 
و�لبعثة  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ل�شوؤون  لإد�رة  �لتابعة  �ل�شاملة  �لجتماعية 
�ل�شيخة  �إىل جانب  �ملوؤمتر  ،  و�شارك يف  �ملتحدة  �لد�ئمة لإك��و�دور لدى �لأمم 

ومي�شوري  وف��ل��وري��د�  و�ل��رب�زي��ل  زمي��ب��اب��وي  م��ن  للمناطق  ممثلني  �لقا�شمي  
�إىل  �حل��اج��ة  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  نقا�س  حلقة  يف   ���ش��ارك��و�  حيث   ، وكاليفورنيا 
عنو�ن  حت��ت  �ل��ف��ك��ري��ة.  �لإع���اق���ات  ذوي  لاأ�شخا�س  �شاملة  وب��ر�م��ج  �شيا�شات 
كحافز لاإدماج �لجتماعي . وو�شف �ملهند�س  �لريا�شة  �ل�شمول:  هي  “�لثورة 
خم�شة  بدعوة  �ملتحدة  �لأمم  �هتمام  �أن  �لإقليمى  �لرئي�س  �لوهاب  عبد  �أمي��ن 
لعبني من خمتلف مناطق �لعامل من بينهم �ل�شيخة �لقا�شمي ممثلة للمنطقة 
لا�شتماع �إليهم وما �أحدثته �لريا�شة وحركة �لأوملبياد �خلا�س فى حياتهم من 

�لفكرية يف  �لإعاقات  �لنمطية لذوى  �ل�شورة  ، ويعك�س تغري  ر�ئع  ل�شيء  تغري 
�ملجتمعات �ملختلفة و�لهتمام �ملتز�يد بهم ، و�حلر�س على م�شاركتهم و�ل�شتماع 
�إليهم فى �لعديد من �ملوؤ�مر�ت و�لفعاليات �لعاملية ، وهو �أمر مل يتم �إل بعد �أن 
حقق  �لأوملبياد �خلا�س �لكثري من �لإجناز�ت �مللمو�شة على �أر�س �لو�قع ، وتاأتي 
م�شاركة ممثلة عن �ملنطقة من دولة �لإم��ار�ت ، ملا حتقق يف �أبوظبي من جناح 
مبهر يف �لألعاب �لعاملية �لتي �أقيمت موؤخر� حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ز�يد  ويل عهد �أبوظبي  وبهرت �لعامل �إبهار� كبري� .

ال�صيخة القا�صمي ممثال عن الأوملبياد اخلا�س بال�صرق الأو�صط باملوؤمتر الثاين ع�صر للدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة بالأمم املتحدة

انطالق برنامج جمل�س دبي الريا�صي لتطوير املواهب ال�صابة
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الفجر الريا�ضي

بات و��شحاً للجميع �أن �لنجم �لربتغايل كري�شيتانو 
و�لظفر  �لنجاحات  حتقيق  يف  يفكر  ز�ل  ل  رون��ال��دو 
ب���الأل���ق���اب، و�أخ����ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه م��ه��م��ة ج��دي��دة عقب 
ذ�ت  تكون  �أن  �ملنطقي  �لوطنية، ومن  �ملهمة  �نق�شاء 

�شلة هذه �ملرة بفريقه �حلايل يوفنتو�س �لإيطايل.
وعقب �شافرة نهاية مبار�ة منتخب باده �أمام هولند� 
�إىل  يف نهائي دوري �لأمم �لأوروب��ي��ة، توجه رونالدو 
�ملتاأهب  ليخت،  دي  ماتي�س  هولند�  منتخب  لع��ب 

ملغادرة نادي �أياك�س �لهولندي هذ� �ل�شيف.
ق�شري  ح��و�ر  �لفور،  على  �مللعب  كامري�ت  و�لتقطته 
�جلميع،  عند  قوياً  ف�شوًل  �أث��ار  ما  �لثنني،  بني  د�ر 
�إىل �أن ك�شف �ملد�فع �لهولندي لقناة “نو�س” ما د�ر 

بينهما.
ل����ي����خ����ي����ت:  دي  وق�������������ال 

ي���ري���د  “رونالدو 
�إىل  م��ن��ي �لن���ت���ق���ال 
من  �شدمت  �ل��ي��ويف، 

ولهذ�  �ل��ط��ل��ب،  ه���ذ� 
يف  �لأول،  يف  �بت�شمت 
�أ�شتوعب  مل  �ل��ب��د�ي��ة 
ك���ان يريده  �ل����ذي  م���ا 

مني«.
تعط�س  ي���ك���ون  ورمب������ا 
رون���������ال���������دو �ل�����������ذي ل 
ينتهي لتحقيق �لألقاب 

دعوة  �إىل  دف��ع��ه  م���ا  ه���و 
�إىل  ل���ان�������ش���م���ام  ل��ي��خ��ي��ت  دي 

�لنجم  و�أن  خ�����ش��و���ش��اً  ي���وف���ن���ت���و����س، 
�لربتغايل يدرك �لقيمة �لتي �شي�شيفها 

�ملد�فع �لهولندي.
تت�شارع  �ل�����ذي  ل��ي��خ��ت،  دي  ي��ب��د  ومل 
رف�شه  �لأوروبية،  �لأندية  عليه كربيات 
يعلن  مل  �أي�����ش��اً  ولكنه  رون��ال��دو  لعر�س 

مو�فقته.
وياأتي ذلك يف وقت عزز فيه فريق بر�شلونة 

رفع  بينما  �لهولندي،  لاعب  مغازلته  م�شتوى  من 
باري�س �شان جرميان �لفرن�شي من قيمة عر�شه �إىل 
�ل�شاب. ويف  للمد�فع  �شنوي  يورو كدخل  15 مليون 
�لأ�شا�شي م�شمون، فهل  يوفينتو�س مكان دي ليخت 
�إىل  �ق  �لتورّ رونالدو  ينجح  �أو  جنح 
�لعجوز”  “�ل�شيدة  ق���ي���ادة 
يف  �أوروب�����ا  دوري  ل��ق��ب  �إىل 
�لتاأثري على هذ� �لاعب، 
ويف ذ�ت �لوقت على �إد�رة 
ناديه للدخول يف �شفقة 
ك��ه��ذه؟، ه��ذ� ما  مكلفة 
�شوف يظهره �لقادم من 

�شفقات �ل�شيف.

�أب��ق��ى غ��ول��دن ���ش��ت��اي��ت ووري�����رز على 
ب���اأن ي�شبح ث��اين ف��ري��ق فقط  �آم��ال��ه 
تخلفه  بعد  باللقب  يتوج  �لتاريخ  يف 
�ل�شلة  ك���رة  دوري  ن��ه��ائ��ي  يف   3-1
على  ب��ف��وزه  للمحرتفني،  �لأم��ريك��ي 
مبار�ة  يف  ر�ب��ت��ورز  ت��ورون��ت��و  م�شيفه 

موت«. �أو  “حياة 
�ملا�شيني  �مل���و����ش���م���ني  ب���ط���ل  وح�������ش���م 
�ملبار�ة �خلام�شة يف �ل�شل�شلة �لنهائية 
ليقل�س   ،105-106 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
لكنه خ�شر جمدد�   ،3-2 �لفارق �ىل 
ج��ه��ود جن��م��ه ك��ي��ف��ن دور�ن�����ت �لعائد 
�لإثنني بعد غيابه قر�بة �شهر ب�شبب 

�لإ�شابة.
�ل�شابقتني  �مل��ب��ار�ت��ني  خ�شر  وب��ع��دم��ا 
1-3، كان ووريرز  �أر�شه وتاأخر  على 
ل�شالح  عر�شه  ع��ن  ب��ال��ت��ن��ازل  م��ه��دد� 
ب��ح��ال ف��وز �لأخ���ري باملبار�ة  ر�ب��ت��ورز 
�أن  �إل  ���ش��ب��ع مم��ك��ن��ة،  �خل��ام�����ش��ة م���ن 
رج�����ال �مل������درب ���ش��ت��ي��ف ك���ري جنحو� 
يف �ن��ت��ز�ع ف��وزه��م �ل��ث��اين م��ن معقل 
�لفريق �لكندي �لذي ياأمل يف تتويج 
�أول يف تاريخه �شيجعله �أول فريق من 
خ���ارج �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ي��ت��وج بلقب 

�لدوري.
ويدين ووريرز بالبقاء على حظوظه 
�خلم�شة  �مل��و����ش��م  يف  �ل��ر�ب��ع  باللقب 
كوري  �شتيفن  �لثنائي  �ىل  �لأخ���رية 
وكاي طوم�شون، �إذ �شجل �لأول 31 
�أنهما  و�لأه����م   ،26 و�ل��ث��اين  نقطة 
�شجا معا ثاث حماولت من خارج 
�للقاء،  من  مف�شلي  وق��ت  يف  �لقو�س 
ح��ني ك��ان ر�ب��ت��ورز متقدما ب��ف��ارق 6 
نقاط مع تبقي �أقل من ثاث دقائق 

ون�شف على �لنهاية.
لعب  �أف�����ش��ل  ك����وري،  �ىل  وبالن�شبة 
ك��ان��ت مو�جهة  م���رت���ني،  �ل�����دوري  يف 
�مل���وت.  �أو  “�حلياة  م���ب���ار�ة  �لإث���ن���ني 
�ل�شوط  يف  جميا  )�للعب(  يكن  مل 

�لثاين لكننا جنحنا يف ت�شديد�تنا«.
�حل�شم  بتاأجيل  ووري���رز  ف��رح��ة  لكن 
و�لعودة �خلمي�س �ىل ملعبه “�أور�كل 
�ل�شاد�شة  �مل����ب����ار�ة  خل���و����س  �أرينا” 
حماول �إدر�ك �لتعادل وجر �ل�شل�شلة 
�ىل مبار�ة �شابعة حا�شمة �لأحد تقام 
يف ملعب �لفريق �لكندي، مل تكتمل �إذ 
�نتك�س جنمه دور�نت جمدد� بعد 12 

دقيقة على �أر�س �مللعب.
و�فتقد ووريرز جنمه دور�نت لقر�بة 
لإ�شابة  تعر�شه  منذ  وحتديد�  �شهر، 
�مل���ب���ار�ة �خلام�شة  �ل�����ش��اق يف  رب��ل��ة  يف 
�شد  �لغربية  �ملنطقة  نهائي  لن�شف 
لعب  �أف�شل  لكن  روكت�س.  هيو�شنت 
و�أف�شل  و2018   2017 نهائي  يف 
هذ�  �أوف  ب���اي  يف  ل��ف��ري��ق��ه  م�شجل 
�ملو�شم )معدل 34،2 نقطة( ��شطر 
ملغادرة �مللعب مبعاونة زمائه �إ�شابة 
يف كاحله �لأمين، و�شيخ�شع للفحو�س 
جمدد�  م�شاركته  يجعل  ما  �لثاثاء 
و�إن  حتى  م�شتبعدة  �ل�شل�شلة  هذه  يف 

�متدت �ىل �ملبار�ة �ل�شابعة.
لأنه  مت�شاربة  ك��ري  م�شاعر  وك��ان��ت 
بالقلب  بهم  فخور  �أنا  ناحية،  “من 

�لتي  �ل��ه��ائ��ل��ة  و�ل�����ش��ج��اع��ة  �ل��ك��ب��ري 
�أظ���ه���روه���ا، ل��ك��ن م���ن ن��اح��ي��ة �أخ���رى 
�إن����ه �شعور  ل��ك��ي��ف��ن.  ب���الأ����ش���ى  �أ���ش��ع��ر 
�لوقت  يف  ج��م��ي��ع��ا  ي�����ش��اورن��ا  غ���ري���ب 
�حلايل: فوز ر�ئع وخ�شارة فظيعة يف 

�لوقت عينه«.
ثاين  ي�����ش��ب��ح  �أن  ووري������رز يف  وي���اأم���ل 
فريق يتوج باللقب بعد تخلفه 3-1، 
يف  كافاليريز  كليفاند  ك��ان  و�لأول 
ليربون  ح��ق��ق  ح��ني   2016 ن��ه��ائ��ي 
ج��ي��م�����س ورف���اق���ه ه����ذ� �لجن�����از على 

ح�شاب ووريرز بالذ�ت.
�أن  ت��ورون��ت��و �ىل  ي�����ش��ع��ى  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�لوليات  خ��ارج  م��ن  فريق  �أول  يكون 
�ملتحدة يتوج بطا، علما باأنه يخو�س 
تاأ�شي�شه  منذ  �لأوىل  للمرة  �لنهائي 

قبل 24 عاما.
وب��ع��دم��ا جن���ح ووري�����رز يف �حل���د من 
خطورته طيلة �لأرباع �لثاثة �لأوىل 
 14 بلغ  بفارق  بالبتعاد  له  �شمح  ما 
�أنيابه  نقطة، ك�شر كو�هي لينارد عن 
نقاط   10 بت�شجيله  �لر�بع  �لربع  يف 
�للقاء،  يف  له   26 �أ�شل  من  متتالية 
و����ش��ع��ا ف��ري��ق��ه يف �مل��ق��دم��ة ب��ف��ارق 6 

نقاط )103-97( قبل 3،28 ثو�ن 
على �لنهاية.

لكن رغم تفريطه بالفارق �لكبري �لذي 
حققه يف �لربع �لثالث وخ�شارة جهود 
�ل�شت�شام  ووري����رز  رف�����س  دور�ن����ت، 
م��ع��ول ع��ل��ى ���ش��اح��ي��ه �ل��ف��ت��اك��ني من 
وكوري  طوم�شون  �أي  �لقو�س،  خ��ارج 
ثاثيتني  ���ش��ل��ت��ني  ���ش��ج��ا  �ل���ل���ذي���ن 
 ،103-103 �لتعادل  ليدركا  تو�ليا 
رقابة لعبي  �أفلت طوم�شون من  ثم 
تورونتو و�أ�شاف ثاثية �أخرى قاتلة 
57 ثانية، مانحا بها فريقه  �آخ��ر  يف 

�لتقدم بثاث نقاط.
وجنح تورونتو يف تقلي�س �لفارق �ىل 
نقطة ب�شلة من كايل لوري ثم ح�شل 
على فر�شة خطف �لفوز وح�شم �للقب 
على  هجومي  خ��ط��اأ  �حت�شب  عندما 

لعب ووريرز دمياركو�س كازن�س.
�أو���ش��ل تورونتو  وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا، 
�ملحكم  �لدفاع  لكن  لينارد  �ىل  �لكرة 
عليه �أجربه على متريرها �ىل لوري 
�ل��ذي �خترب حظه من ز�وي��ة �لقو�س 
ل��ك��ن حماولته  �لأخ�����رية،  �ل��ث��ان��ي��ة  يف 
بعد  �ل�����ش��ل��ة  �ىل  ط��ري��ق��ه��ا  جت����د  مل 

در�مي����ون����د غرين،  م���ن  �ع���رت�����ش���ه���ا 
ليذهب �لفوز ل�شالح �ل�شيوف.

نور�س  نيك  تورونتو  م��درب  وحت�شر 
�للقب،  ح�شم  بفر�شة  �لتفريط  على 
ل���ش��ي��م��ا ب��ع��د �ل���ت���ق���دم �ل�����ذي حققه 
“يف  فريقه يف �ل��رب��ع �لأخ����ري، ق��ائ��ا 
هذ� �ليوم و�لع�شر، �أن تكون متقدما 
ن��ق��اط ق��ب��ل ث���اث دق��ائ��ق على  ب�شت 
�شاورين  �ل��ك��ث��ري.  ي��ع��ن��ي  �ل��ن��ه��اي��ة، ل 
���ش��ع��ور ج��ي��د يف ت��ل��ك �ل��ل��ح��ظ��ة )من 
وح�شب  بحاجة  وكنا  �لأخ���ري(  �ل��رب��ع 

�ىل �لتوفيق ببع�س �ملحاولت«.
�أما كري، فر�أى �أن دفاع فريقه مل يكن 
�للحظات  خ���ال  ح���الت���ه  �أف�����ش��ل  يف 
“لكننا مل ن�شت�شلم و�للعبة  �حلا�شمة 
مذهلة.  ك��ان��ت  �لأخ������رية  �ل��دف��اع��ي��ة 
دف�����اع ر�ئ�����ع يف �ل��ل��ع��ب��ة �لأخ������رية من 
�عرت��س  �خلم�شة.  �لاعبني  جميع 
“بلوك” در�ميوند، غطى �لكثري من 
)لوري(  كايل  حماولة  على  �مل�شاحة 
�إنهاء  �ل����ز�وي����ة... ع��م��ل ر�ئ���ع يف  م��ن 

�للقاء«.
جانب  �ىل  �أي�����ش��ا  ووري������رز  يف  وب�����رز 
ث��م��اين متابعات  �ل����ذي ح��ق��ق  ك����وري 
وطوم�شون،  حا�شمة،  مترير�ت  و�شت 
كل من كازن�س وغرين �إذ �شجل �لأول 
14 نقطة مع 6 متابعات و�لثاين 10 
نقاط مع 10 متابعات و8 مترير�ت، 
فيما �شجل دور�نت 11 نقطة قبل �أن 

يخرج م�شابا مطلع �لربع �لثاين.
�أما يف �شفوف تورونتو، فتخطى �شتة 
لع��ب��ني ح��اج��ز �ل��ع�����ش��ر ن��ق��اط، وكان 
�أي�شا  �ل����ذي ح��ق��ق  ل��ي��ن��ارد  �لأف�����ش��ل 
6 مترير�ت حا�شمة،  12 متابعة مع 
نقطة   18 لوري  �أ������ش�����اف  ف���ي���م���ا 
نقطة   17 غا�شول  م��ارك  و�لإ�شباين 
�لكونغويل  ومو�طنه  متابعات   8 مع 
�لأ�شل �شريج �إٍيباكا 15 نقطة مع 6 

متابعات.

عار�س خم�شة ع�شر ناديا من �لدرجة �لأوىل �لإيطالية 
�لإ����ش���اح���ات �جل��دل��ي��ة ل��ر�ب��ط��ة �لأن���دي���ة �لأوروب���ي���ة 
كرة  �أوروب�����ا يف  �أب��ط��ال  دوري  م�شابقة  ع��ل��ى  �مل��ق��رتح��ة 
�آخر  �ل��دوري يف  �لقدم، و�لتي يدعمها يوفنتو�س بطل 

ثماين �شنو�ت، بح�شب ما �أ�شارت تقارير �شحافية.
وكان رئي�س يوفنتو�س ور�بطة �لأندية �لأوروبية �أندريا 
�أنييلي، د�فع �لأ�شبوع �ملا�شي عن �لتعديات �ملقرتحة، 
موؤكد� �أنها تهدف حلماية �لأندية �ل�شغرية من �شطوة 

�لبطولت �خلم�س �لكربى لاندية.
�لدوري  ر�ب��ط��ة  �لث��ن��ني م��ن قبل  �ج���ر�ء ت�شويت  ومت 

�لإيطايل يف ما يخ�س ن�شا م�شرتكا معار�شا للم�شروع، 
�أندية  �متنعت  فيما  �لوحيد  �ملعرت�س  يوفنتو�س  فكان 
بح�شب  �لت�شويت،  وفيورنتينا عن  �نرت، ميان  روما، 

�شحيفة “ل غازيتا ديلو �شبورت«.
ن��ظ��ام م�شابقات  وت��ق��رتح ر�ب��ط��ة �لن���دي���ة �لوروب���ي���ة 
ث���اث بطولت  ن���ادي���ا م���وزع���ة ع��ل��ى   128 مب�����ش��ارك��ة 
)عو�شا عن بطولتني حاليا( بغر�س �عتمادها بدء� من 

�لعام 2024.
وبح�شب �ل�شيغة �جلديدة، �شيكون دوري �لبطال من 
�أربع جمموعات من ثمانية فرق يف �لدور �لول، بدل 

من �ل�شيغة �حلالية لثماين جمموعات من �أربعة فرق، 
جمموعة  ك��ل  م��ن  �لأوىل  �ل�شتة  �ل��ف��رق  تتاأهل  بحيث 
يف  ترتيبها  ع��ن  �لنظر  ب�شرف  �ملقبلة،  �لن�شخة  �ىل 
�أهمية  كبري  ب�شكل  يقل�س  قد  ما  �لوطنية،  بطولتها 

تلك �لبطولت.
خططا  �ن  �ملعار�شة  �ل�15  �ليطالية  �لن��دي��ة  ور�أت 
�لدرجة  �ي�������ر�د�ت  م���ن   35% ت��خ��ف�����س  ق���د  مم��اث��ل��ة 

�لوىل.
�لبطولت  بع�س  ل��دى  رو�ج���ا  �لتعديات  ت��اق��ي  ول 
عار�شتها  �لتي  �لنكليزي  �ل���دوري  ر�بطة  وخ�شو�شا 

بالجماع.
يكن  مل  ��شبانية،  �ن��دي��ة  �شبعة  �ل���ش��اح��ات  عار�شت 
�لعماقان ريال مدريد وبر�شلونة من بينها، �إىل جانب 
�أندية �لدوري �لملاين، فيما وقف 17 ناديا من �لدرجة 
�لأوىل �لفرن�شية يف وجه �مل�شروع و�متنع عن �لت�شويت 

كل من باري�س �شان جرمان وليون ومر�شيليا.
و�شتبحث ر�بطة �لأندية و�لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم 
ور�بطة �لدوريات �لتي ت�شم مئات �لأندية، �لتعديات 

�ملقرتحة يف �جتماع يعقد يف 11 �أيلول-�شبتمرب.
و�شدد �أنييلي على �أن “كل �لأندية �أدركت �أن �لأمر هو 

ول  �ل�شخر،  يف  �أم��ر  �أي  ينق�س  مل  �مل�شار.  بد�ية  فعا 
يز�ل �أمامنا �لكثري ملناق�شته«.

�أن  ميكننا  �شحيح،  ب�شكل  ب��الأم��ر  قمنا  “�ذ�  �أ���ش��اف 
نح�شل على تقدم �قت�شادي من دون �أي �شرر للبطولت 
)�لوطنية(”، متابعا “�ذ� �أردنا �أن نتو�شل حلل ينا�شب 

�جلميع، علينا �أن ن�شع �أنف�شنا يف موقع �لآخرين«.
وكان �أنييلي قد �أفاد �خلمي�س �أن “�لأمر �ملخيب فعا 
حتى �لآن هو �أن كل �لنقا�س “حول �لتعديات” يقوده 
�لكربى” �لتي  �خلم�س  �لأوروب���ي���ة  �ل��ب��ط��ولت  ممثلو 

�أبدت �عرت��شها على �ملقرتحات.

اأوروبا  اأبطال  تعديالت  يعار�س  اإيطاليا  ناديا   15

قائد  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني  �لنجم  �لأمريكية  “فورب�س”  جملة  �شمت 
فريق بر�شلونة بطل �لدوري �لإ�شباين يف كرة �لقدم، �لريا�شي �لأعلى دخا 
�لت�شنيف  بح�شب  دولر،  مليون   127 جمع  بعدما   2019 لعام  �لعامل  يف 

�ل�شنوي .
و�أ�شارت �ملجلة �لأمريكية �ىل �أن مي�شي، �أف�شل لعب يف �لعامل خم�س مر�ت، 
بلغت  مد�خيل   2019 وحزير�ن-يونيو   2018 حزير�ن-يونيو  بني  حقق 
�شنوي من نادي بر�شلونة، بالإ�شافة �ىل 35 مليون  92 مليون دولر كر�تب 

يورو من �شركات �لرعاية وعقود �لت�شويق.
�ملرة �لأوىل يت�شدر فيها قائد �ملنتخب �لأرجنتيني هذه �لائحة، وهو  وهي 
رونالدو  كري�شتيانو  �لربتغايل  هما  �لقدم  كرة  يف  �آخرين  جنمني  على  تقدم 
لعب  نيمار  و�لرب�زيلي  دولر(  مايني   109( �لإي��ط��ايل  يوفنتو�س  لع��ب 

باري�س �شان جرمان �لفرن�شي )105 مايني(.
 ،1990 ع��ام  �لت�شنيف  ه��ذ�  ��شتحد�ث  منذ  �لأوىل  �مل��رة  وه��ي 

�ملوقع  وبح�شب  �لأوىل.  �لثاثة  �مل��ر�ك��ز  �ل��ق��دم  ك��رة  حتتكر 
ريا�شية  للمجلة، فمي�شي هو ثامن �شخ�شية  �للكرتوين 

�لت�شنيف، وث��اين لعب كرة قدم يحل يف  فقط تت�شدر 
�ملركز �لأول، بعد كري�شتيانو رونالدو.

وحل جنم �ملاكمة �ملك�شيكي �شول “كانيلو” �ألفاريز 
عامليا  ثالثا  و�مل�شنف  دولر،  مليون   94 مع  ر�بعا 

روجيه  �ل�شوي�شري  �مل�����ش��رب  ك��رة  حم��رتيف  ب��ني 
فيدرر خام�شا )93،4 مليون(.

و�شملت �لائحة �أي�شا �لنجم �مل�شري حممد 
���ش��اح لع���ب ل��ي��ف��رب��ول �لإن��ك��ل��ي��زي �لذي 
�ل�شلة  ك��رة  98 مع لع��ب  �ملركز  ت�شاوى يف 

�لإ�شباين مارك غا�شول، باإير�د�ت و�شلت �ىل 
مليون دولر.  25،1

مايويذر  فلويد  �لأمريكي  �ملاكمة  �أ�شطورة  وكان 
 285 ب��ع��د ح�����ش��ده   2018 �مل��رك��ز �لول ع���ام  �ح��ت��ل 

مليون دولر، منها 275 مليونا �ثر نز�له مع جنم �لفنون 
عام  �آب-�أغ�شط�س  يف  ماكريغور  كونور  �لإيرلندي  �لقتالية 

.2017
�لت�شنيف  هذ�  يف  �جلن�شني  من  �لأو�ئ��ل  �ملئة  �لريا�شيون  وح�شد 

ما جمموعه �أربعة مليار�ت دولر، بزيادة قدرها خم�شة باملئة يف عام 
و�حد.

�لت�شنيف �جلديد مع  �ل�شلة �لريا�شة �لأك��ث متثيا يف  وكانت كرة 
35 لعبا جمعو� 1،3 مليار دولر م�شتغلني �لرتفاع �لكبري يف عائد�ت 
حقوق �لنقل �لتلفزيوين يف �لآونة �لأخرية، تقدمهم جنم فريق لو�س 

�أجنلي�س ليكرز ليربون جيم�س “89 مليون دولر، �ملرتبة �لثامنة«.

مي�صي الريا�صي الأعلى دخال
 يف عام 2019 

ما الذي دفع رونالدو لدعوة ووريرز يفوز مبباراة »حياة اأو موت« ويخ�صر دورانت جمددا 
دي ليخيت اإىل يوفنتو�س؟

ي��ت��وق��ع م��ن �ل���رب�زي���ل د�ئ���م���اً �ل��ف��وز ب��ك��ل بطولة 
لكنها  �أر���ش��ه��ا،  على  ك��ان��ت  ل��و  خا�شة  تخو�شها، 
�أيام  بعد  �لقدم  لكرة  �أمريكا  كوبا  كاأ�س  �شتدخل 
دون جنمها �ل�شهري نيمار، و�شتفتقر �أي�شاً لاإبد�ع 

�لذي ميزها ل�شنو�ت ومنحها �شهرة كبرية.
ومل ت��خ�����ش��ر �ل���رب�زي���ل م��ن��ذ خ��روج��ه��ا م���ن دور 
�أم����ام   2018 �ل���ع���امل  ل���ك���اأ����س  �ل��ث��م��ان��ي��ة 
يف  �لهزمية  ع��دم  �شل�شلة  لكن  بلجيكا، 
متتالية،  مباريات  ع�شر 
 0-7 �ل��ف��وز  وبا�شتثناء 
من  لعبني  ع�شرة  على 
�أغلبها  ج��اء  هندور��س، 
�ملعتادة  �ل���ن���ك���ه���ة  دون 
للكرة �لرب�زيلية �ملمتعة.

وط��غ��ت �أخ���ب���ار ن��ي��م��ار على 
لكوبا  �ل���رب�زي���ل  ����ش��ت��ع��د�د�ت 
�أمريكا، يف �لبد�ية ب�شبب تعر�شه 
نفاها  و�لتي  �م��ر�أة،  باغت�شاب  ملز�عم 
�ل����اع����ب، ث����م ت��ع��ر���ش��ه لإ����ش���اب���ة يف 
عن  �أبعدته  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لكاحل 

�مل�شاركة.
جيدة،  ت�شكيلة  “تيتي”  ومي��ل��ك 
�إج��ر�ء �إحال  لكن �ملدرب يحاول 
وقال  �حل����ايل،  للجيل  وجت��دي��د 
�لنهائية  �لت�شكيلة  “�ختيار  �إن 
ميثل  لع����ب����اً   23 م����ن  �مل���ك���ون���ة 
�أ�شعب مهمة و�جهها منذ توليه 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة ق��ب��ل �أك���ث م��ن ثاث 

�شنو�ت«.
 14 �ل��رب�زي��ل  ت�شكيلة  وت�شمنت 
�إىل كاأ�س  لع��ب��اً فقط مم��ن ذه��ب��و� 
�ل��ع��امل يف رو���ش��ي��ا م��ن��ذ ع���ام و�حد، 
مبجموعة  “تيتي”  ��شتعان  بينما 
م��ن �ل��وج��وه �ل��و�ع��دة مثل لعب 
�إيفرتون، ريت�شارلي�شون، ومهاجم 

و�شط  ولع��ب  نريي�س،  ديفيد  �أم�شرتد�م،  �أياك�س 
بر�شلونة، �أرتور، ولوكا�س باكيتا من ميانو.

متلك  �أر�شها،  على  �للعب  �أف�شلية  �إىل  و�إ�شافة 
�أ�شهل  �لوقوع يف  �أخ��رى تتمثل يف  �لرب�زيل ميزة 

جمموعة �إىل جانب بوليفيا وبريو وفنزويا.
على  �ل���ق���درة  مب���دى  �شيتعلق  �لأه�����م  و�ل�������ش���وؤ�ل 
�لتعامل دون نيمار، لكن غيابه رمبا ميثل عن�شر�ً 

�إيجابياً.
وم����ع خ�����روج لع����ب ب��اري�����س ����ش���ان ج���ريم���ان من 
�ملحيطة  �ل�����ش��اخ��ب��ة  �لأج������و�ء  ���ش��ت��ق��ل  �لت�شكيلة 

باملنتخب و�شين�شب �لرتكيز على �أر�س �مللعب.
و�شيحاول زماء نيمار �إظهار قدرتهم على �لفوز 
�إظهار م�شاندتهم  ذ�ت��ه حماولة  �لوقت  دون��ه ويف 

لاعب باإحر�ز �للقب من �أجله.
وظهرت موؤ�شر�ت �إيجابية بخ�شو�س ذلك خال 
�ل��ف��وز ع��ل��ى ه��ن��دور����س يف �آخ���ر م��ب��ار�ة ودي����ة، �إذ 
�لعايل  وم�شتو�ه  ن�شاطه  كوتينيو  فيليب  ��شتعاد 

و�شجل �شتة لعبني خمتلفني �لأهد�ف.
و�أحرزت �لرب�زيل لقب كوبا �أمريكا ثماين مر�ت، 
لكن �آخرها يف 2007، وهذ� �لبتعاد عن �للقب، 
�لعامل  كاأ�س  �إح��ر�ز لقب  �لإخ��ف��اق يف  �إىل  �إ�شافة 
2002، ميثل غياباً طويًا عن �لتتويج يف  منذ 

عرف �مل�شجع �لرب�زيلي.
وتنتظر �جلماهري ح�شد �للقب على �أر�شها حتى 
�لقدم  لكرة  �لرب�زيلي  �لحت��اد  رئي�س  مع حديث 
ماأمن  يف  “تيتي”  من�شب  �أن  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع 

بغ�س �لنظر عما �شيحدث.
لكن �جلماهري لن ت�شعر بالر�شا �إل باإحر�ز �للقب 

�أو رمبا �خل�شارة مع تقدمي كرة ممتعة.
ب��ال��غ��م��و���س رد�ً على  �مل����درب يف حت��ل��ي��ه  و����ش��ت��م��ر 
�شوؤ�ل حول ما يتمنى حتقيقه يف �لبطولة، وقال 
و�لتوقعات  ب��ادن��ا،  يف  نلعب  “نحن  “تيتي”: 
تتو�فق  �لتوقعات  لكن  فوزنا..  بخ�شو�س  عالية 
�أعلم..  ل  �شنفوز؟  نحن  هل  لعبنا..  طريقة  مع 

لكن �أريد �أن نفعل �أف�شل �شيء ممكن«. 

غياب نيمار قد يحفز الربازيل.. 
لكن كيف؟



اإكت�صاف اآثري ع�صكري يعود لع�صر 
رم�صي�س الثاين

ك�شفت بعثة �أثرية م�شرية عن بقايا وحدتني معماريتني ملحقتني 
�أثناء  وذل��ك  �لثاين،  رم�شي�س  �مللك  لع�شر  يعود  ع�شكري  بح�شن 
�لتنقيب عن �لأثار مبنطقة تل �أثار �لأبقعني مبركز حو�س عي�شى 

يف حمافظة �لبحرية.
و�أو�شح رئي�س قطاع �لآثار �مل�شرية، �أمين ع�شماوي، �أن �لوحدتني 
�ملكت�شفتني كاملتني، ومت ��شتخد�مهما كمخازن للغال، بالإ�شافة 

�إىل مبنى �شكني.
�ل�شكل،  مربع  �للنب  �ل��ط��وب  م��ن  �شور  بقايا  وح��دة  بكل  ويحيط 
�ملر�قب  ويتقدمهما حجرة  �ل�شكل،  فناء م�شتطيل  بينهما  يف�شل 

على �ل�شو�مع وحجرة �أخرى للقائمني على �حلر��شة.
خمازن  ع��ن  ع��ب��ارة  �ملكت�شفتني  �ل��وح��دت��ني  �أن  ع�شماوي  و�أ���ش��اف 

و�شو�مع للغال د�ئرية �ل�شكل، علي �شكل خلية �لنحل.
ويف �شياق مت�شل، قالت رئي�س �لإد�رة �ملركزية لآثار �لوجه �لبحري، 
�لأف���ر�ن  �أي�����ش��ا على جمموعة م��ن  �ل��ع��ث��ور  �إن���ه مت  ن��ادي��ة خ�شر، 
�مل�شنوعة من �لفخار، و�لتي ت�شري �إىل �أن �مل�شري �لقدمي �هتدى 
لفكرة حتمي�س �لغال، لتطهريها من �حل�شر�ت، وتخلي�شها من 
�لرطوبة وتاأثري �حلر�رة، وذلك قبل تخزينها بال�شو�مع ل�شمان 

بقائها �شليمة �أكرب فرتة ممكنة دون �أن ي�شيبها �لت�شو�س.

كيف تخل�س طفلك من خماوفه ؟
من �ملحتمل �أن �أول ردة فعل تنتابك عندما تو�جه خماوف �لطفل 
�شبب للخوف.  �أنه ل يوجد  �أنك تريد تو�شيح  �ملنطقية هو  غري 
فون  �شبيت�شوك  �إجن��و  بح�شب  ناجحاً،  يكون  ما  ن���ادر�ً  ه��ذ�  ولكن 
�ملعنيني  �لنف�س  �أطباء  متثل  �أملانية  ر�بطة  من  وهو  بريزين�شكي، 

بالأطفال و�ملر�هقني و�ملعاجلني �لنف�شيني �جل�شديني.
ويقول: "بالطبع هذه �أق�شر و�أ�شرع طريقة للتعامل مع �لق�شية 
كبالغ. ولكن �لأطفال ميكن �أن ي�شعرو� حينها �أن ما ي�شعرون به ل 
يوؤخذ على حممل �جلد.. �خلوف من �لوحو�س �أمر غري منطقي، 
بالنقا�شات  �ملنطقية  غري  �مل��خ��اوف  على  �لتغلب  د�ئ��م��اً  ميكن  ول 

�لعقانية".
وب��ال��ت��ايل م��ن �لأف�����ش��ل �لن��خ��ر�ط يف �ل��ع��امل �ل��د�خ��ل��ي �ل�شحري 
�ل��وح�����س. وه���ذ� يعني  ق��ت��ال  ي�����ش��ارك يف  للطفل وحم��اول��ة جعله 
�لتفكري مع �لطفل ب�شاأن �أف�شل طريقة لهزمية �لوح�س، و�إبعاده 

�أو حتويله �إىل وح�س طيب.
لأبحاث  بافاريا  ولي��ة  معهد  مديرة  بيكر-�شتول،  فابينه  وتقول 
�لطفل  بجعل  ه��ي  م��وث��وق��ة  طريقة  �أك���ث  �إن  �مل��ب��ك��رة،  �لطفولة 
يتغلب على خماوفه هي �لقرت�ب �جل�شدي من �لطفل و�إحاطته 

باحلنان.
ويكون �لأمر �شعباً للغاية على �لأطفال يف حال كانو� يتعر�شون 
على  �لطفل  و���ش��ع  �لأف�����ش��ل  وم��ن  خم��اوف��ه��م.  ب�شبب  لل�شخرية 
حجرك، ومبجرد هدوئه، ��شاأله ما �إذ� كان ي�شتطيع �إخبارك �أكث 

عن هذ� �لوح�س، "كيف يبدو وما �لذي يفزعك؟".
وت�شري هانا كري�شتيانزن، �لتي تر�أ�س فريق علم �لنف�س �ل�شريري 
�أن �خل���وف من  �إىل  ل��اأط��ف��ال و�مل��ر�ه��ق��ني، يف جامعة م��ارب��ورج، 

�لوحو�س �أمر طبيعي للغاية لاأطفال يف �شن منو معينة.
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ظاهرة فلكية مثرية.. �صاهدها بالعني املجردة
يف ظاهرة فلكية مثرية، يو�جه كوكب �مل�شرتي، �أكرب كو�كب �ملجموعة �ل�شم�شية، �لأر�س، و�شيكون يف �أقرب نقطة 

له، لذ� لن يحتاج حمبو �لظو�هر �لفلكية �إىل �شر�ء معد�ت خا�شة لروؤية �حلدث �لهام.
و�أعلنت �إد�رة �لطري�ن و�لف�شاء �لأمريكية )نا�شا( �أن كوكب �مل�شرتي �شيو�جه �لأر�س و�شيكون يف �أقرب نقطة له 

من كوكبنا، �لثنني.
وحتدث هذه �لظاهرة �ل�شنوية عندما يكون �مل�شرتي و�ل�شم�س على خط و�حد مع �لأر�س.

وذكر خبري فلكي �أن وجود كوكب �مل�شرتي يف و�شع مقابلة مع �ل�شم�س يتكرر نتيجة حركته يف مد�ره حول �ل�شم�س 
يف �لأوقات �لتالية: 14 يوليو 2020 و20 �أغ�شط�س 2021 و26 �شبتمرب 2022.

و�شيكون ذلك �لعماق �لغازي )�مل�شرتي( م�شاء بالكامل بو��شطة �ل�شم�س مما يجعله �أكث �إ�شر�قا ليا يف �ل�شماء، 
بح�شب ما ذكر موقع �شبكة "�شي بي �إ�س" نيوز �لأمريكية.

�إل �أن روؤية �لأقمار �لأربع �ل�شخمة �خلا�شة بكوكب �مل�شرتي، وهو �لأ�شخم يف �ملجموعة �ل�شم�شية، لن ميكن روؤيتها 
بالعني �ملجردة، و�شيتحتم على حمبي م�شاهدة هذه �لظاهرة �لفريدة ��شتخد�م �ملناظري �أو �لتل�شكوبات �ل�شغرية 

لتاأمني روؤية �أو�شح، بح�شب ما �أو�شحت وكالة �لف�شاء �لأمريكية "نا�شا".
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�صياحة اجلنان املفقودة خطر على ال�صحة
ك�شفت در��شة طبية حديثة، �أن وظائف �لقلب و�لرئتني قد تتدهور ب�شرعة 
�إذ� ز�ر �شخ�س يتمتع ب�شحة جيدة مدينة ت�شجل م�شتويات عالية من تلوث 
�ملن�شورة يف جملة  در��شتهم  �لباحثون يف  و�أو�شح  �لهو�ء مقارنة مبوطنه. 
"جورنال �أوف تر�فل ميدي�شن"، �أن على �مل�شافرين، �لذي يعانون على وجه 
�خل�شو�س من م�شكات يف �جلهاز �لتنف�شي �أو �أمر��س �لقلب، �لتخطيط 

حلماية �أنف�شهم من تلك �جلنان �ملفقودة �لأكث تلوثا.
بجامعة  �لطب  كلية  م��ن  ج����وردون،  ت��ريي  �لبحثي،  �لفريق  رئي�س  وق��ال 
�أنف�شهم يف بيئة خمتلفة متاما، يف مدينة  نيويورك"رمبا يجد �مل�شافرون 
جديدة، خال �شاعات ودون �أن يكون لديهم �لوعي �لازم �أو "�ملقدرة" على 
�لتكيف مع �لتلوث يف تلك �ملدن". و�أ�شار �إىل �أن عدد �مل�شافرين حول �لعامل 
يتجاوز 1.2 مليار �شخ�س �شنويا، م�شيفا �أن كثريين منهم يتوجهون �إىل 
�شخ�س ورمبا يجدون  ع�شرة مايني  يقارب  ما  بها  "مدن كربى" يعي�س 
"معظم  و�أورد  �لهو�ء.  تلوث  من  عالية  م�شتويات  بها  مناطق  يف  �أنف�شهم 
وعلى  �ملعدية  �لأم��ر����س  من  �لازمة  �لتطعيمات  على  يح�شلون  �ل�شياح 
معلومات ب�شاأن �لأمر��س و�لكو�رث يف �لوجهات �لتي يعتزمون زيارتها... 
لكن عدد� قليا جد� منهم يهتمون بتلوث �لهو�ء �لذي قد ي�شر ب�شحتهم 
بل ويف�شد كل رحلتهم". و�شملت �لدر��شة 34 م�شافر� من �لأ�شحاء �لبالغني 
غري �ملدخنني �لذين يعي�شون يف منطقة مدينة نيويورك ويعتزمون �ل�شفر 

�إىل مدن كربى خارج �لوليات �ملتحدة.

يف كوكب اليابان.. دم وعرق لكن بال دموع 
تردد �شوت �حتكاك عجات با�شتيكية �شغرية بالأر�س يف �شارع مبدينة 
هانيو حيث ��شت�شافت �ملدينة �ليابانية �ل�شغرية، �لتي تقع على بعد نحو 
�ملكاتب  لكر��شي  �ل��ك��ربى  �جل��ائ��زة  �شباق  طوكيو،  �شمايل  كيلومرت�ً   60
�أعو�م و��شتلهم موؤ�ش�شه  �ل�شباق لأول مرة قبل ع�شرة  بالباد. و�أقيم هذ� 

ت�شويو�شي تاهار� فكرته من �شباقات فورمول 1 و�شباق لومان للتحمل.
وت��ن��اف�����س 55 ف��ري��ق��ا ع��ل��ى �ل��ف��وز ب�شباق ك��ر����ش��ي �مل��ك��ات��ب م��ن خ���ال دفع 
كل  و�شم  مرت.   200 طوله  يبلغ  م�شمار  على  باأرجلهم  للخلف  �لكر��شي 

فريق ثاثة �أع�شاء.
لكن  �لبع�س،  بع�شهم  طاقة  على  للحفاظ  �لأدو�ر  �لفرق  �أع�شاء  وتبادل 
�أم��ر� �شعبا حتى  �ل�شباق  �إمت��ام  �ل�شيف كان  �لرطوبة يف  ن�شبة  �رتفاع  مع 

بالن�شبة للمت�شابقني �لأكث خربة.
و�شقط �لبع�س من على �لكر��شي �أحيانا و�أ�شيبو� بجر�ح �متزج فيها �لدم 
لل�شباق يف جميع  10 ج��ولت  �شتقام  �لعام،  وه��ذ�  دم��وع.  لكن با  بالعرق 
�أنحاء �ليابان. وفاز بهذه �جلولة فريق كيت�شوجاو� �أونيو �لذي تكبد عناء 
�ل�شفر ل�شاعات من كيوتو خ�شي�شا مع كر��شيهم للم�شاركة يف �ل�شباق �لذي 

فازو� به �أي�شا �لعام �ملا�شي.

مفاجاأة خميبة لالآمال يف 
هاتف اآيفون اجلديد

�أثارت �شائعات تقنية ب�شاأن هو�تف 
�شبتمرب  يف  �مل��رت��ق��ب��ة  "�آيفون" 
وخيبة  �لإحباط  من  حالة  �ملقبل، 
"�أبل"،  �أجهزة  ع�شاق  و�شط  �لأم��ل 
ب�����ش��ب��ب م���ا �ع���ُت���رب ت�����ش��م��ي��م��ا غري 

�أنيق.
فاإن  "فورب�س"،  م��وق��ع  وب��ح�����ش��ب 
خ��رب�ء رقميني �شممو� ع��دد� من 
�ل�شور �لتقريبية، لهاتف "�آيفون" 
�ملنتظر، ��شتناد� �إىل �شائعات ن�شرها 

عدد من موؤثري عامل �لتقنية.
�لتي  �لتقريبية،  �ل�شور  وتك�شف 
�ل�شكل  �أب�����ل،  ���ش��رك��ة  ت���وؤك���ده���ا  مل 
"�آيفون  هاتفي  لكل من  �خلارجي 
ماك�س"،   11 و"�آيفون   "11
ويقول معجبو �جلهاز �إن �لت�شميم 

�شادم جد�.
ويعزو �ملنتقدون، �لعيوب �إىل وجود 
مربع بارز ي�شم عد�شات �لكامري�، 
�جلهاز،  م���ن  �خل��ل��ف��ي��ة  �جل��ه��ة  يف 
ب�شكل  �أنها و�شعت  وي��رى كثريون 
يف  �شتاأتي  �أنها  ل�شيما  �أنيق،  غري 

جانب و�حد دون �لآخر.
�ملربع  ه����ذ�  �أن  �مل���ف���ارق���ات،  وم����ن 
�ملزعج يف �جلهة �خللفية من هاتف 
"�آيفون"، �شي�شمن للم�شتخدمني 
�ل�شور،  �لتقاط  مز�يا متقدمة يف 
ومل  كبري  نفع  ذو  فهو  وب��ال��ت��ايل، 

يجر و�شعه ب�شكل عبثي فقط.
�إن��ه لو كان موؤ�ش�س  وق��ال معلقون 
قيد  على  جوب�س،  �شتيف  �ل�شركة، 
�ل���ذي  �ل��ت�����ش��م��ي��م  ور�أي  �حل����ي����اة، 
�إىل طرد  ل���ب���ادر  ت�����ش��ري��ب��ه،  ج���رى 
كافة �ملوظفني من �ل�شركة ب�شبب 

�لعمل غري �لحرت�يف.

غوغل .. احتفاء مبيالد 
العراب اأحمد خالد توفيق

�حتفل حمرك بحث غوغل �لذكرى �ل� 57 ملياد �لطبيب 
�ملعروف  توفيق،  خالد  �أحمد  �ل��ر�ح��ل  �مل�شري  و�لكاتب 
�ملوقع  و�ج��ه��ة  يف  ���ش��ورت��ه  ن�شر  ع��رب  "�لعر�ب"،  بلقب 

ب�شحبة جمموعة من �أ�شهر �شخ�شيات �أعماله.
��شتهر "�لعر�ب" باأدب �لرعب و�خليال �لعلمي، خ�شو�شا 
"رفعت  �ل�شهري  وبطلها  �لطبيعة"  ور�ء  "ما  �شل�شلة 
�إ�شماعيل"،  كما �شدرت له �شل�شلة "فانتازيا" و"�شفاري"، 
كما �شدرت له رو�يات عدة �أبرزها "يوتوبيا" عام 2008 

و�لتي ُترجمت �إىل لغات عدة.
�ل�شهرية  �لأم���ريك���ي���ة  �لإن����ت����اج  ����ش���رك���ة   �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
"نتفليك�س" �أعلنت موؤخر� عن م�شروع لتحويل  �شل�شلة 

فني. عمل  �لطبيعة" �إىل  ور�ء  "ما 
تويف �أحمد خالد توفيق يف �لثاين من �أبريل عام 2018 
�أج��رى عملية كي للقلب لعاج  �أزم��ة �شحية، حيث  بعد 
�لرجفان �لذي كان يعاين منه، لكن قلبه توقف بعد عدة 
�شاعات من ��شتيقاظه من �لعملية ب�شبب رجفان بطيني 

مفاجئ.

اأنثى فيل مكلومة ت�صّيع �صغريها امليت
و��شع  نطاق  على  ت��د�ول��ه  ج��رى  موؤثر  فيديو  مقطع  يف 
�أن��ث��ى فيل ثكلى  �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، حتمل  مب��و�ق��ع 
و�إن  حتى  مفارقته  على  تقوى  �أن  دون  �مل��ي��ت،  �شغريها 
يف  م�����ش��وؤول  ن�شره  �ل��ذي  و�لفيديو  ه��ام��دة.  جثة  �أ�شبح 
جرى  �لطبيعية،  باحلياة  للعناية  هندية  حكومية  هيئة 

�لتقاطه من د�خل �إحدى �لغابات يف �لهند.
ويف �لبد�ية، تظهر �أنثى �لفيل وهي حتمل جثة �ل�شغري 
وتطرحه  �لطريق،  على  مل�شافة  تتقدم  ثم  بخرطومها، 
تتاأمله  �أن��ه��ا  ل��و  كما  �أم��ام��ه،  و�ق��ف��ة  لكنها ظلت  �أر���ش��ا، 
بحزن �شديد. وبعد حلظات �ن�شمت فيلة �أخرى �إىل �لأم 
جرى  ثم  حا�شدة،  بجنازة  �شبيها  �مل�شهد  فبات  �ملكلومة، 
�شوب  �حليو�نات  وتقدمت  جم��دد�،  �لنافق  �لفيل  حمل 
يف  �أعمارها  ت�شل  �لتي  �لفيلة  �إن  خ��رب�ء  ويقول  �لغابة. 
جتاه  قوية  بعاطفة  متتاز  عاما،   70 �إىل  �لأحيان  بع�س 

�أقاربها، ل �شيما حني تاألف بع�شها �لبع�س ملدة طويلة.
�أمو�تها،  ببقايا  تت�شبث  �أن��ه��ا  �لفيلة  ع��ن  �مل��ع��روف  وم��ن 
وت��ق��وم يف بع�س �لأح��ي��ان ب��زي��ارة رف��ات م��ن رح��ل��و� حتى 

تنب�س فيه، كما لو �أنها حتيي ذكرى �ملفقودين.
�إذ ثمة حيو�نات  ول تقت�شر هذه �لعو�طف على �لفيلة، 
ت�شتمر  �مل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  نف�شه،  بال�شيء  تقوم  �أخ��رى 
لعدة  �شغريها  حمل  "�لأوركا" يف  �لقاتل  �حل��وت  �أن��ث��ى 
�أي��ام، �أو رمبا لأ�شابيع، يف حال موته، ول تتخلى عنه �إل 

بعد فرتة حزن طويلة.

طفل يت�صبث باحلياة برئة واحدة
�أن  و��شتطاع  �لأط��ب��اء،  توقعات  بريطاين  طفل  حت��دى 
ُول��د برئة وكلية و�حدة،  �أن��ه  �أع���و�م، رغ��م   3 يعي�س حتى 

وقلب على �ليمني. 
من  بالتخل�س  �شوباند  فر�نكي  و�ل��دة  �لأط��ب��اء  ون�شح 
�لأع�شاء  �أن لحظو� فقد�نه ملجموعة من  بعد  �جلنني، 
�حل��ي��وي��ة ع��رب ���ش��ور �لأ���ش��ع��ة، وك��ان��ت ف��ر���س بقائه حياً 

منخف�شة للغاية.
�أن �لأطباء  وكانت حالة فر�نكي نادرة للغاية، �إىل درجة 
لكن  �لطبية،  �مل�شطلحات  يف  ��شم  على  لها  ي��ع��ثو�  مل 
�آم��ي وك��ريي �شوباند �شمما على منح طفلهما  و�لديه 

فر�شة للحياة.
وبعد مرور 3 �أع��و�م، ونحو 800 يوم ق�شاها فر�نكي يف 
�مل�شت�شفى، وبف�شل مهارة �جلر�حني، بات �لطفل �ملعجزة 
ق��ادر�ً على �حلياة ب�شكل طبيعي، ح�شب �شحيفة مريور 
�لربيطانية. وتقول �آمي �إنها كانت ت�شعر ب�شعادة كربى، 
 ،2015 خريف  يف  م��ول��ود�ً  تنتظر  �أن��ه��ا  �كت�شفت  عندما 
لكن  �جلديد،  �ملولود  لو�شول  ك��ريي  مع  ت�شتعد  وكانت 
�لذي  �لفح�س  �أخ��ذت جم��رى غري متوقع، بعد  �لأم���ور 

خ�شعت له �لأم يف �لأ�شبوع 20 من �حلمل.
وكانت �ل�شدمة، عندما �أظهرت �شور �لأ�شعة �أن للطفل 
كلية و�حدة ورئة و�حدة، وكان قلبه على �لناحية �ليمنى، 
�إنهم مل ي�شاهدو� �شيئاً مماثًا من قبل  ويقول �لأطباء 
على �لإطاق. وولد فر�نكي قبل موعده بنحو 10 �أيام، 
�ملركزة، وظل طيلة  �لعناية  وح��دة  �إىل  �لفور  ونقل على 
كثري�ً  �مل�شت�شفى  على  ي���رتدد  �لتالية  �ل��ث��اث��ة  �لأع����و�م 
�لنجاة،  ل��ه  تكتب  �أن  قبل  جر�حية،  لعمليات  للخ�شوع 

ويعود �إىل منزل و�لديه.
طفل يلعب يف نافورة )�سد�قة �لأمم( بالقرب من مركز معار�س عموم رو�سيا يف يوم �إعادة �فتتاحه بعد ترميمه، 

يف �لعا�سمة مو�سكو )�أ ف ب( 

اجليل اخلام�س يبداأ 
بغزو اململكة املتحدة

قالت �شركة ثري خلدمات �لهو�تف 
�إنها  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  يف  �ملحمولة 
�لنطاق  خ���دم���ات  �أوىل  ���ش��ت��د���ش��ن 
�لعري�س للجيل �خلام�س �جلديد 
و�شتغطي  �أغ�����ش��ط�����س  يف  ل��ن��دن  يف 
25 مدينة وبلدة  هذه �خلدمة يف 

قبل نهاية �لعام �جلاري.
متلكها  �ل�����ت�����ي  ث����������ري،  وق������ال������ت 
���ش��ت��ب��د�أ �شبكة  �إن��ه��ا  ه��ات�����ش��ي�����ش��ون، 
�لبث  ب��خ��دم��ة  �جل���ي���ل �خل���ام�������س 
بذلك  لتن�شم  لندن  يف  �لعري�س 
يف  وفود�فون  و�إي.�إي.  بي.تي  �إىل 

تد�شني �خلدمة يف 2019.
�لبنية  ��شتثمار  �إن  ث��ري  و�أ���ش��ارت 
�خلام�س  �جل��ي��ل  ل�شبكة  �لتحتية 
جنيه  م�����ل�����ي�����اري  ت���ك���ل���ف  �ل���������ذي 
دولر(  م��ل��ي��ار   2.55( ��شرتليني 
حت�شينات  �إدخ�������ال  ع��ل��ى  ����ش��ت��م��ل 
بريطانية  م���دن  يف  �ل�شبكة  ع��ل��ى 
�أ�شا�شية  �شحابية  و�شبكة  ج��دي��دة 

من نوكيا.
�لرئي�س  د�ي�����ش��ون  دي���ف  و�أو����ش���ح 
�لو��شح  "من  ب��ي��ان  يف  �لتنفيذي 
�أن �لعماء و�ل�شركات يرغبون يف 

�ملزيد و�ملزيد من �لبيانات.
فرتة  خ���ال  ب��ج��د  ع��م��ل��ن��ا  "لقد 
تقدمي  لن�شتطيع  ط��وي��ل��ة  زم��ن��ي��ة 
�خلام�س  ل��ل��ج��ي��ل  خ��دم��ة  �أف�����ش��ل 
�إن �جليل  ل��ل��ن��ه��اي��ة.  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن 
بالن�شبة  �ل��ل��ع��ب��ة  ي��غ��ري  �خل��ام�����س 

لل�شركة."

الفطر ال�صحري.. اأثر طبي مذهل 
ك�شف خبري يف جمال �لعلوم �لطبية، �أن نبتة 
قد  �ل��غ��ر�ب  عي�س  فطر  ف�شيلة  �إىل  تنتمي 
يجري تقدميها مبثابة دو�ء ملر�شى �لكتئاب 
يف غ�شون �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة، مرجحا 

�أن ت�شاهم يف �إحد�ث نقلة طبية كربى.
ونقلت تقارير �شحفية بريطانية عن روبني 
بحوث  مركز  يف  �لباحث  هاري�س،  ك��اره��ارت 
�لتخدير �لتابع جلامعة "�إمربيال كوليدج" 
عليه  �أطلق  ما  ��شتخد�م  ترجيحه  لندن،  يف 
�ملر�س  ع���اج  يف  �ل�شحري"  "�لفطر  ����ش��م 

�لنف�شي.
يدر�س  علمي  ف��ري��ق  على  ه��اري�����س  وي�����ش��رف 
�لطريقة �لتي يوؤثر بها �لفطر على مر�شى 
�لك��ت��ئ��اب، وي���ق���ارن �ل��ن��ت��ائ��ج ب�����اأد�ء �لأدوي����ة 
ملقاومة  �لأط���ب���اء  ي�شفها  �ل��ت��ي  �لتقليدية 

�ملر�س.

توؤدي  لاكتئاب  �مل�����ش��ادة  �لأدوي����ة  �أن  ومب��ا 
�إىل بع�س �لتاأثري�ت �جلانبية غري �ملرغوب 
فيها، فاإن �لأطباء يبحثون يف �لوقت �حلايل 

عن بديل �أف�شل.
وبخاف �لأدوية، ل ي�شبب �لفطر �أي �إدمان 
موؤ�شر�ت  توجد  �لكتئاب، ول  لدى مري�س 
جرعة  �ل�شخ�س  تناول  ح��ال  يف  �شرره  على 

ز�ئدة منه.
ويعتمد �لباحثون على مادة "�لأندو�شيبني" 
يف �لفطر، وهي ذ�ت فعالية خمدرة، وتخ�شع 
ويجري  �ملتحدة  �لوليات  يف  �شارمة  لقيود 

�لتعامل معها مبثابة "هروين".
�أي  �لقانون �لأمريكي، مينع على  ومبوجب 
�ملخدرة  �مل��ادة  با�شتخا�س  يقوم  �أن  �شخ�س 
�إىل كونها �شمن  �أو يقوم بحيازتها، بالنظر 

�ملو�د �خلا�شعة للرقابة.

�صيلينا غوميز تطوي 
�صفحة جا�صنت بيرب 

�أحدثت �لفنانة �لعاملية  �شيلينا غوميز  حتديثا يف ح�شابها على �أحد 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي. يف �لتفا�شيل، �أز�لت �شيلينا �آخر �شورة 
لها عاقة بحبيبها �ل�شابق �لفنان  جا�شنت بيرب  حني متنت له عيد� 
�شعيد� يف 1 مار�س 2018 حني كتبت �أن هناك �شخ�س ولد يف هذ� 

�لنهار و�أ�شبح �شخ�شا مميز�ً.
�أن  قبل   2017 ع��ام  2009 حتى  ع��ام  تو�عد� من  �شيلينا وجا�شنت 
هايلي  �لأزي���اء  عار�شة  وت��زوج جا�شنت من  �لنف�شال  ق��ر�ر  يتخذ� 
مطلعة  م�شادر  �أن  �إل  �أزم��ة  ل�شيلينا  �شبب  ما  �أ�شهر  قبل  بالدوين 

�أكدت �أن �لطرفني مل يتو��شا مع بع�شهما منذ �أ�شهر طويلة.


