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م�سدر م�سوؤول: ناقلة النفط  MT RIAH غري مملوكة للإمارات
•• اأبوظبي-وام:

مملوكة  غري   MT RIAH النفط  ناقلة  ب��اأن  م�سوؤول  م�سدر  �سرح 
املتحدة ومل يتم ت�سغيلها من قبل  العربية  الإم��ارات  ِقبل دولة  من 
اأي  تر�سل  اإم��ارات��ي، ومل  اأي طاقم  الإم���ارات، ول حتمل على متنها 
كثب  عن  الو�سع  مراقبة  ب�سدد  حاليا  نحن  وق��ال  ا�ستغاثة.  طلب 
اأنها  مع �سركائنا الدوليني.. وكانت الناقلة حتمل علم بنما وُيزعم 

اختفت اأثناء عبورها م�سيق هرمز.

الإمارات يف املركزين الأول والثاين عامليا �سمن 47 موؤ�سرا للتناف�سية
•• اأبوظبي-وام:

دوليا  موؤ�سرا   47 يف  عامليا  الثاين  اأو  الأول  املركز  الإم���ارات  اأح���رزت 
للتناف�سية خالل العام 2018 يف نحو 13 قطاعا تنمويا الأمر الذي 
ال�ساملة وعلى  التنمية  الدولة يف  ال��ذي حققته  الإجن��از  عك�س مدى 
نحو يواكب خططها ال�سرتاتيجية يف التنمية ال�ساملة التي ت�سمنتها 

روؤية الإمارات 2021.
جمموعة  قبل  من  الإم���ارات  حازتها  التي  املتقدة  املراكز  توثيق  ومت 
من اأهم املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية املرموقة ومنها الكتاب ال�سنوي 
للتناف�سية وتقارير ممار�سة اأن�سطة الأعمال وال�سعادة العاملي واأهداف 
التنمية امل�ستدامة والأداء اللوج�ستي والتوازن بني اجلن�سني والبنية 
التحتية ومتكني التجارة العاملية واملواهب العاملية بالإ�سافة اىل موؤ�سر 

م�سح احلكومة اللكرتونية وغريها من التقارير الدولة الخرى.
�سمن  الأول  املركز  العمل  جم��ال  يف  الدولة  ت�سدرت  فقد  وتف�سيال 
كبار  وت��وف��ر  موظف  لكل  العمل  واإنتاجية  التوظيف  �سهولة  موؤ�سر 
املوظفني املخت�سني خالل العام 2018 وذلك وفقا لتقرير تناف�سية 
توفر  يف  ال��ث��اين  باملركز  حلت  ح��ني  يف  اإن�سياد  كلية  العاملية  امل��واه��ب 
الوافدين من ذوي املهارات العالية والقدرة على جذب العقول بح�سب 

تقرير املواهب العاملية.                               )التفا�سيل �س2(
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رئي�ص الدولة مينح �سفريي كندا وقرب�ص 
و�سام ال�ستقلل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، كال من �سعادة م�سعود ح�سني �سفري كندا، و�سعادة �سعادة فا�سيلي�س 
بوليميت�س �سفري جمهورية قرب�س لدى الدولة و�سام ال�ستقالل من 
التي  للجهود  تقديرا  الو�سام  ال�سفريين  منح  وي��اأت��ي  الأوىل.  الطبقة 
وتعزيز  اأ���س��ه��م يف تطوير  م��ا  ال��دول��ة  ف��رتة عملهما يف  ب��ذله��ا خ��الل 

العالقات يف العديد من املجالت.                           )التفا�سيل �س2(
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حريق يف مبنى مبعرة النعمان نتيجة ق�سف النظام لإدلب )رويرتز(

خامنئي يهدد بريطانيا ويتعهد مبوا�صلة انتهاك االتفاق النووي!

منع ظريف من التحرك يف نيويورك 
•• عوا�صم-وكاالت:

بفر�س  املتحدة  ال��ولي��ات  تهديد  من  اأ�سابيع  بعد 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإي�����راين حممد 
تاأ�سرية  وا���س��ن��ط��ن ظ��ري��ف  ج���واد ظ��ري��ف، منحت 
دخ����ول حل�����س��ور اج��ت��م��اع ل����الأمم امل��ت��ح��دة، لكنها 
منعته من النتقال اأبعد من �ستة بلوكات )مربعات 
�سكنية( من مقر بعثة اإيران لدى الأمم املتحدة يف 
نيويورك، ح�سبما ذكرت �سحيفة وا�سنطن بو�ست.

املتحدة،  الأمم  با�سم  املتحدث  ح��ق  ف��رح��ان  وق��ال 
للوليات  ع���ربت  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  اإن  الث���ن���ني، 
املتحدة عن قلقها ب�ساأن القيود امل�سددة على ظريف 

خالل زيارته لنيويورك، هذا الأ�سبوع.
ام�س   ، الإي���راين علي خامنئي  املر�سد  ه��ذا وه��دد 
الثالثاء، بريطانيا بالرد على احتجاز ناقلة نفط 
�ستوا�سل  اأن بالده  اإيرانية يف جبل ط��ارق، موؤكدا 

احلد من التزاماتها النووي يف التفاق النووي.
الإيراين:  التلفزيون  بثها  كلمة  وق��ال خامنئي يف 
مت��ار���س ب��ري��ط��ان��ي��ا ال�����س��ري��رة ال��ق��ر���س��ن��ة وت�سرق 
لن  ذلك.  على  قانونيا  طابعا  وت�سفي  �سفينتنا... 
تدع اإيران ومن يوؤمنون بنظامنا مثل هذه الأفعال 

ال�سريرة متر دون رد.
ودع����ت اإي������ران ب��ري��ط��ان��ي��ا اإىل الإف������راج ف����ورا عن 
امللكية  البحرية  م�ساة  عليها  �سيطر  التي  الناقلة 
ان��ت��ه��ك��ت عقوبات  ب��اأن��ه��ا  ل��ال���س��ت��ب��اه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

اأوروبية بنقل النفط اإىل �سوريا.
اإىل ذل��ك، ق��ال وزي��ر اخلارجية الإي����راين، حممد 
لل�سواريخ  ب�����الده  ب���رن���ام���ج  اإن  ظ���ري���ف،  ج�����واد 

مع  املفاو�سات  طاولة  على  يطرح  قد  البالي�ستية 
بيع  ع��ن  وا�سنطن  توقفت  اإذا  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 

الأ�سلحة حللفائها يف ال�سرق الأو�سط.
امل�سبوق من ظريف، فيما  املوقف غري  وياأتي هذا 
داأب����ت اإي����ران ع��ل��ى ال��ق��ول ب���اأن ت��ط��وي��ر برناجمها 
لأجل  وي��ج��ري  بال�سيادة  متعلق  اأم��ر  ال�ساروخي 
العقوبات  ثقل  اأن  يبدو  لكن  فقط،  دفاعي  غر�س 

الغربية دفع اإيران اإىل التنازل.
وجاءت ت�سريحات ظريف، يف مقابلة مع �سبكة اإن 
بي �سي نيوز، و�سط تزايد التوتر بني الغرب واإيران 

ب�ساأن برناجمي طهران ال�ساروخي والنووي.
وتاأجج التوتر بني وا�سنطن وطهران، منذ ان�سحاب 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، م��ن الت��ف��اق ال��ن��ووي، يف مايو 
العدائي  �سلوكها  اإي��ران يف  ب�سبب متادي   ،2018

مبنطقة ال�سرق الأو�سط.
وي����رى ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي، دون���ال���د ت���رام���ب، اأن 
التفاق الذي اأبرمته �ست قوى عظمى مع طهران، 
ردع  ع��دم  ومنها  نقائ�س،  ع��دة  �سابته   ،2015 يف 

برنامج اإيران ال�ساروخي.
وع��ق��ب الن�����س��ح��اب م��ن الت��ف��اق، اأع����ادت الوليات 
امل��ت��ح��دة ف��ر���س ح���زم م���ن ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي �سلت 
الق��ت�����س��اد الإي�������راين، وح���ظ���رت وا���س��ن��ط��ن �سراء 
ال��ن��ف��ط الإي�����راين، وه���و م��ا اأث���ر ب�سكل ك��ب��ري على 

الو�سع القت�سادي يف اإيران.
ناجعا  �سيكون  العقوبات  �سالح  اإن  ترامب  ويقول 
يف دفع اإيران اإىل اجللو�س للتفاو�س، لكن طهران 
كررت مرارا باأنها لن تتباحث مع الوليات املتحدة 

حتت لغة التهديد والوعيد.

إحتفال التميز في الطاقة

www.adipec.com/awards

الموعد النهائي للتقديم

يوليو 292019

ADIPEC AWARDS 2019 SPONSORS ADIPEC ORGANISED BY

غريفيث يف �صنعاء ملحاولة اإنهاء اخلالف حول احلديدة

�سيادون مينيون يحتجون على �سفينة اإيرانية ت�سّدر الألغام
•• �صنعاء-وكاالت:

عر�س  يف  ثانية  احتجاجية  وقفة  ال��ث��الث��اء،  ام�س  مينيون،  �سيادون  نفذ 
�سافيز  الإيرانية  ال�سفينة  لتواجد  الأحمر، جددوا خاللها رف�سهم  البحر 

يف املياه الإقليمية.
بقيادة  ال�سرعية  دع��م  وحت��ال��ف  احلكومة  لهم  بيان  يف  ال�سيادون  ونا�سد 
اململكة العربية ال�سعودية والأمم املتحدة واملجتمع الدويل، التدخل الفوري 
الإيرانية  ال�سفينة  تهديد  ا�ستمرار  موؤكدين  ال�سفينة،  تلك  من  لإنقاذهم 

حلياة ومعي�سة ال�سيادين.
ال�سيادين  م��ن  ع��دد  مبقتل  ال�سفينة  ب��ه  ت�سببت  م��ا  اإىل  ال�سيادون  ولفت 
اليمنيني، وتعطيل ن�ساط 30 األف �سياد اآخرين وحرمان مئات الآلف من 
تعد  �سافيز  ال�سفينة  كون  ال�سيد،  مهنة  الوحيد  دخلها  م�سدر  من  الأ�سر 

م�سدراً لالألغام التي تقوم عنا�سر ميلي�سيا احلوثي املوالية لإيران بزراعتها 
والقوارب  البحرية  الأل��غ��ام  وانت�سار  لليمن  ال��غ��رب��ي  ال�ساحل  ط��ول  على 
املفخخة، الأمر الذي اأدى اإىل تفاقم ِحدة الأو�ساع الإن�سانية يف املحافظات 

ال�ساحلية، وفق البيان الذي ن�سرته وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية.
اإىل ذلك، و�سل املبعوث الأممي اإىل اليمن مارتن غريفيث اأم�س الثالثاء، 
اإىل العا�سمة �سنعاء للقاء م�سوؤولني يف ميلي�سيا احلوثي، يف م�سعى جديد 
الو�سع مبحافظة  امل�ستمر حول حل  اخل��الف  لإنهاء  ال��دويل  امل�سوؤول  من 

احلديدة ال�ساحلية غربي البالد.
الأمم��ي و�سل  املبعوث  اإن  ال���دويل،  وق��ال م�سدر مالحي يف مطار �سنعاء 

املطار قادماً من العا�سمة ال�سعودية الريا�س.
ا�ستقبال  يف  كانوا  النقالبيني،  حكومة  يف  م�سوؤولني  اأن  امل�سدر،  واأ���س��اف 

املبعوث الأممي باملطار.

ن�صبة م�صاركة مفزعة:

تون�ص: انتخابات جزئية.. ت�سري اإىل اجتاه ريح الت�سريعية
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

رغم اأنها جمرد انتخابات جزئية، اإّل اأّن طيفا وا�سعا من ال�سيا�سيني واملراقبني، اعتربوا 
العا�سمة تون�س، حمرارا ومقيا�سا  ب��اردو، من �سواحي  البلدية يف منطقة  النتخابات 

ميكن من خالله ا�ست�سراف ما �سيحدث يف النتخابات الت�سريعية املنتظرة.
لقد كانت ن�سبة امل�ساركة مفزعة، وتدل على ف�سل ذريع يف ا�ستقطاب الناخبني حيث مل 
األف م�سّجل  واأربعني  1443 �سخ�سا من ُجملة خم�سة  الفائزة �سوى  ي�سوت للقائمة 
امل�ساركة  التون�سيني عن  ع��زوف  يوؤكد  ذات��ه موؤ�سر خطري  النتخابات، وه��ذا يف حد  يف 
ال�سيا�سية، و�سيكون اخطر اإذا مل تنجح الأح��زاب يف تغيري ال�سورة من هنا اإىل موعد 

النتخابات الت�سريعية.
رئي�س احلكومة،  اأن حزب  الأوىل،  النتخابات اجلزئية ثالث ظواهر،  اأثبتت هذه  كما 
حزب حتيا تون�س، مل ي�سلب عوده بعد اذ مل يتح�سل اإل على اأ�سوات اأربع مائة و�ستني 
اأّن حركة النه�سة فقط، هي التي حافظت على  ناخب، وهو رقم هزيل جدا، والثانية، 
تكرار  اإّن  واخ��ريا،  املحطة،  هذه  يف  �سعيفة  بن�سبة  وان  النتخابي،  ور�سيدها  موقعها 

�سيناريو 2014 م�ستبعد ويتطلب حدوث معجزة.                  )التفا�سيل �س10(

مفخخ  اإي�������راين  زورق 
بريطانية  مدمرة  يعرت�ص 

•• لندن-وكاالت:

ذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي م����ريور 
اإيرانياً  زورق�����اً  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
املدمرة  م�سار  اع��رت���س  مفخخاً 
الربيطانية اإت�س. اإم. اإ�س. دنكان 
 HMS Duncan  45  45-
املتجهة اإىل اخلليج العربي ام�س 

الثالثاء.
املدمرة  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
دخلت يف حالة تاأهب ق�سوى بعد 
اكت�ساف الزورق املليء باملتفجرات 

يف البحر الأحمر.
الذي  ال���زورق  اأن  التقرير  واأك���د 
ُبعد )ي�سل  التحكم فيه عن  يتم 
حتى اأربعة اأميال(، رمبا يكون قد 
ميلي�سيات  قبل  من  هناك  اأر�سل 

احلوثي املدعومة من اإيران.
مدمرة  ف���اإن  لل�سحيفة،  ووف��ق��اً 
والتي  بال�سالح،  املدججة  دنكان 
من املقرر اأن تن�سم اإىل الفرقاطة 
اإ����س. م��ون��رتوز تبحر  اإم.  اإت�����س. 

عرب قناة ال�سوي�س.
وتعد املدمرة اإت�س. اإم. اإ�س. دنكان 
اإىل  اأح��دث �سفينة حربية تن�سم 
الربيطاين  الأ����س���ط���ول  جت��م��ع 
يف اخل��ل��ي��ج. وك���ان���ت اأم���ريك���ا قد 
اأر�سلت �سفينة حربية ونظام دفاع 
اإىل  باتريوت  ن��وع  من  �ساروخي 
التوترات  ت�ساعد  و�سط  املنطقة 

مع اإيران منذ مايو اأيار املا�سي.

قتلى بينهم اأطفال يف ق�سف 
جوي للنظام على ريف اإدلب

•• دم�صق-وكاالت:

اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، اأم�س الثالثاء، مبقتل 9 مدنيني بينهم 
النظام احلربية على قرية معر�سورين  نفذته طائرات  اأطفال جراء ق�سف   3

بريف مدينة معرة النعمان بالقطاع اجلنوبي من الريف الإدلبي.
القتلى مر�سح لالرتفاع لوجود  اإن عدد  ام�س،  بيان �سحفي  املر�سد، يف  وقال 
اأك��ر من  النظام احلربية  ط��ائ��رات  نفذت  ح��الت خطرة.  بع�سهم يف  جرحى 
ال�سغور،  وج�سر  �سيخون،  خ��ان  م��ن  ك��ل  خاللها  ا�ستهدفت  جوية  غ��ارة   27
واللطامنة  اإدلب،  بريف  وحنتوتني، حميط جرجناز  و�سهيان،  ومعر�سورين، 

وكفرزيتا ولطمني ومورك �سمال حماة، بالإ�سافة للحوا�س ب�سهل الغاب.

احلرية والتغيري بال�سودان ترد 
على م�سودة الإعلن الد�ستوري

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال��ث��الث��اء، فريق  ال�����س��ودان، ام�����س  اإع���الن احل��ري��ة والتغيري يف  �سلمت ق��وى 
�سيتم  ال��ذي  الد�ستوري،  الإع���الن  م�سودة  على  رده��ا  الأفريقية،  الو�ساطة 

مبوجبه حكم البالد خالل الفرتة النتقالية.
وت�سمنت روؤية قوى احلرية والتغيري رف�سها م�ساألة منح احل�سانة املطلقة 

لأع�ساء املجل�س ال�سيادي.
اأمام  للمحاكمة  ال�سيادي  املجل�س  اأع�����س��اء  خ�سوع  على  ال��روؤي��ة  وا�ستملت 

املحكمة الد�ستورية، كما و�سعت اآلية لرفع احل�سانة عن جمل�س ال�سيادة.
ورف�ست قوى احلرية والتغيري يف روؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية 

اإىل جمل�س ال�سيادة منفردا، كما ن�ست على اإعادة ت�سكيل هذه الأجهزة.
بخ�سو�س  اجل��دي��دة  مواقفهم  ع��ن  والتغيري  احل��ري��ة  ق��وى  اإع���الن  وي��اأت��ي 
الإعالن  ح��ول  للتفاو�س  جل�سة  عقد  م��ن  ���س��اع��ات  قبل  ال�����س��ي��ادي  املجل�س 

الد�ستوري، الثالثاء، يف العا�سمة ال�سودانية.
احلرية  اإع����الن  وق���وى  ال�����س��ودان  يف  الن��ت��ق��ايل  الع�سكري  املجل�س  وي��ع��ك��ف 
لتقا�سم  ات��ف��اق  على  الأخ����رية  اللم�سات  و���س��ع  على  اأ���س��اب��ي��ع  منذ  والتغيري 

ال�سلطة مت التو�سل اإليه مطلع ال�سهر اجلاري.
لكن الإعالن عن نتائج هذه املباحثات مت تاأجيله مرتني خالل الأيام القليلة 

املا�سية بطلب من قادة الحتجاج.
ال�سبت،  اأع��ل��ن،  لبات  ول��د  حممد  ال�����س��ودان،  اإىل  الأفريقي  الو�سيط  وكانت 
وقوى  الع�سكري  املجل�س  ب��ني  الد�ستوري  الإع���الن  توقيع  مرا�سم  تاأجيل 

احلرية والتغيري، وقال اإن الإرجاء جاء بهدف اإجراء مزيد من امل�ساورات.

الرئا�سة اجلزائرية تتوا�سل مع 
�سخ�سيات لإدارة احلوار الوطني

•• اجلزائر-وكاالت:

جزائرية،  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  اأف������ادت 
اجلمهورية  رئ���ا����س���ة  ب������اأن  ام���������س، 
�سخ�سيات  م���ع  ال���ت���وا����س���ل  ب������داأت 
اأعلن  ال���ذي  احل���وار  لإدارة  وطنية 
ع��ن��ه ال��رئ��ي�����س امل��وؤق��ت ع��ب��د القادر 
ب����ن ����س���ال���ح. وق����ال����ت امل�������س���ادر اإن 
معها  ت��ت��وا���س��ل  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات 
الرئا�سة �سبق لها تويل منا�سب يف 
ق�سايا  يف  �سالعة  ولي�ست  ال��دول��ة، 

الف�ساد، وحتظى بقبول �سعبي.
عن  �ستعلن  الرئا�سة  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأ�سماء هذه ال�سخ�سيات قريبا، دون 

اإعطاء تفا�سيل اأكر.
يكون  اأن  امل�����س��ادر  بع�س  ورج��ح��ت 
رحابي  العزيز  عبد  ال�سابق  الوزير 
الذي تراأ�س منتدى احلوار الوطني 
الأ�سخا�س  ب���ني  م���ن  ل��ل��م��ع��ار���س��ة 
املطروحة. وكان الرئي�س املوؤقت قد 
اإطالق  اأعلن يف خطاب لالأمة عن 
���س��خ�����س��ي��ات وطنية  ت���ق���وده  ح�����وار 

م�ستقلة حتظى بال�سرعية.

فل�سطيني  اأ���س��ري  ا�ست�سهاد 
الح���ت���لل م��ع��ت��ق��لت  يف 

•• رام اهلل-وكاالت:

ن�سر  الفل�سطيني،  الأ����س���ري  ت���ويف 
طقاطقة، تويف يف العزل النفرادي 
ب�����س��ج��ن ن��ي��ت�����س��ان الإ����س���رائ���ي���ل���ي يف 
ال��رم��ل��ة، ب��ع��د اأق����ل م��ن ���س��ه��ر على 

اعتقاله.
الأ�سرى  هيئة  مكتب  م��دي��ر  وق���ال 
اإن  اأب��و ع��ط��وان،  ببيت حل��م، منقذ 
تتحمل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
م�����س��وؤول��ي��ة وف���اة الأ���س��ري ال���ذي ما 
يزال يف الع�سرينات، وجرى توقيفه 

يف مطلع يوليو اجلاري.
الراحل  اأن  ع��ط��وان،  اأب���و  واأ����س���اف 
التنف�س  يف  م�ساكل  من  يعاين  كان 
واأمرا�س اأخرى، ومت تزويد �سابط 
ح�سر  الذي  الإ�سرائيلي  املخابرات 
لعتقاله بالتقارير الطبية كاملة.

ال������ذي جرى  ال���ت���ق���ري���ر  واأو������س�����ح 
الإ�سرائيلية،  لل�سلطات  ت��ق��دمي��ه 
يف  البقاء  ي�ستطيع  ل  امل��وق��وف  اأن 
ا�ستمرار  اأج����ل  امل��غ��ل��ق��ة،  الأم���اك���ن 

عملية التنف�س ب�سكل طبيعي.
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اأخبـار الإمـارات
اجلاري العام  مطلع  منذ  الدولة  داخل  ال�سارقة  خريية  قدمتها  درهم  مليون   66

•• ال�صارقة-وام:

ال�سارقة  بجمعية  الداخلية  امل�����س��اع��دات  اإدارة  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  ك�سف 
بك�سوف  للم�سجلني  تقدميها  مت  التي  امل�ساعدات  اإج��م��ايل  اأن  اخلريية 
و�سجالت اجلمعية منذ مطلع العام اجلاري حتى نهاية �سهر يونيو بلغت 
درهما وذلك عرب ثالثة حماور رئي�سة  و936  األفا  و83  مليونا   66

وهي امل�ساعدات ال�سهرية واملقطوعة واملو�سمية.
جلنة  رئي�س  للجمعية  التنفيذي  املدير  خ��ادم  بن  �سلطن  عبداهلل  وق��ال 
�سدقات  معها  حاملة  علينا  تهب  الت�سامح  ع��ام  نفحات  اإن  امل�ساعدات 
ت��و���س��ي��ع رقعة  ع��ل��ى  اأن حت��ف��زن��ا  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  املح�سنني  وت���ربع���ات 

الداخلية  امل�����س��اع��دات  اإدارة  اأن  اىل  ..م�����س��ريا  اأعمالنا  م��ن  امل�ستفيدين 
باجلمعية عمدت اإىل الرتقاء مب�ستوى اخلدمة املقدمة ل�سيما اأ�سحاب 
امل�ساعدات العالجية واأ�سحاب الديون املتعرة فاأ�سبح دورنا ل يقت�سر 
على تقدمي امل�ساعدة فح�سب بل نيل ر�سا و�سعادة جمهورنا ومتعاملينا 
التطبيقات  وتد�سني  ال�ستقبال  ح�سن  خ��الل  م��ن  خاطرهم  وتطييب 

الذكية التي متكنهم من تقدمي طلبات امل�ساعدة من اأماكن تواجدهم.
واأ�ساف ابن خادم اأن الن�سف الأول من العام اجلاري �سهد طفرة وقفزة 
يف حجم امل�ساعدات التي يتم تقدميها للمواطنني وكذلك املقيمني على 
اأر�س الإمارات من �سكان اإمارة ال�سارقة واملدن التابعة لها حيث مت تقدمي 
م�ساعدات اإجمالية بقيمة 66 مليونا و83 األفا و936 درهما بواقع 8 

املنتظمة  ال�سهرية  امل�ساعدات  درهم �سمن  و800  األف  و100  ماليني 
واملطلقات  الأرام���ل  من  �سهريا  اأ���س��رة   1000 نحو  منها  ت�ستفيد  التي 
والأيتام والأ�سر املتعففة بينما مت �سرف م�ساعدات مقطوعة بقيمة 18 
اأ�سرة م�سجلة   1677 ل�سالح  ذهبت  دره��م  و136  الفا  و938  مليونا 

مبلفات اجلمعية.
واأ�سار اىل اأن احلمالت املو�سمية ات�سمت بالتميز هذا العام و�سهدت دعما 
لفتا للنظر من قبل املح�سنني فتم ت�سيري عددا من حمالت العمرة التي 
�سمت طلبة العلم والعمال والأ�سر املتعففة واأ�سحاب الهمم كما مت تنفيذ 
71 عري�سا من غري املقتدرين  م�سروع العر�س اجلماعي لي�ستفيد منه 
على  والق�ساء  املهور  ملحاربة غالء  ال��زواج يف خطوة  نفقات  على حتمل 

العادات والتقاليد ال�سلبية املمثلة يف املبالغة يف مظاهر الأعرا�س.
ولفت اىل اأن احلملة الرم�سانية “جود” �سهدت جناحا كبريا ومتكنت 
املحتاجني حيث مت  م��ن  العديد  ي��دي  ب��ني  اخل��ريي��ة  ثمارها  و�سع  م��ن 
اأ�سرة كما مت  5 الآف  15 مليون دره��م ل�سالح  امل��ال بقيمة  توزيع زك��اة 
 3000 3 ماليني درهم ل�سالح  بقيمة  الرم�ساين  املري  توزيع ق�سائم 
اأ�سرة بالإ�سافة اإىل توزيع م�ساعدات م�سروعي ك�سوة العيد وزكاة الفطر 
التي  الوجبات  اأع��داد  و�سلت  بينما  لكل منهما  دره��م  3 ماليني  بقيمة 
 150 ع��رب  تقريبا  وجبة  مليون  اإىل  رم�سان  �سهر  خ��الل  توزيعها  مت 
موقع لالإفطار مبختلف مدن ومناطق الإمارة وذلك بتكلفة 15 مليون 

درهم.

الإمارات يف املركزين الأول والثاين عامليا �سمن 47 موؤ�سرا للتناف�سية

انعقاد اجلل�سة الأوىل للم�ساورات امل�سرية - الإماراتية حول اأفريقيا يف القاهرة

بلدية دبا احل�سن تطلق �سيفكم منع�ص

•• اأبوظبي-وام:

اأحرزت الإمارات املركز الأول اأو الثاين عامليا يف 47 موؤ�سرا دوليا للتناف�سية 
ال��ذي عك�س مدى  الأم��ر  13 قطاعا تنمويا  2018 يف نحو  العام  خ��الل 
الإجناز الذي حققته الدولة يف التنمية ال�ساملة وعلى نحو يواكب خططها 

ال�سرتاتيجية يف التنمية ال�ساملة التي ت�سمنتها روؤية الإمارات 2021.
ومت توثيق املراكز املتقدة التي حازتها الإمارات من قبل جمموعة من اأهم 
للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  ومنها  املرموقة  الدولية  واملوؤ�س�سات  املنظمات 
وتقارير ممار�سة اأن�سطة الأعمال وال�سعادة العاملي واأهداف التنمية امل�ستدامة 
والأداء اللوج�ستي والتوازن بني اجلن�سني والبنية التحتية ومتكني التجارة 
العاملية واملواهب العاملية بالإ�سافة اىل موؤ�سر م�سح احلكومة اللكرتونية 

وغريها من التقارير الدولة الخرى.
وتف�سيال فقد ت�سدرت الدولة يف جمال العمل املركز الأول �سمن موؤ�سر 
�سهولة ال��ت��وظ��ي��ف واإن��ت��اج��ي��ة ال��ع��م��ل ل��ك��ل م��وظ��ف وت��وف��ر ك��ب��ار املوظفني 
املخت�سني خالل العام 2018 وذلك وفقا لتقرير تناف�سية املواهب العاملية 
كلية اإن�سياد يف حني حلت باملركز الثاين يف توفر الوافدين من ذوي املهارات 

العالية والقدرة على جذب العقول بح�سب تقرير املواهب العاملية.

امللتحقني  ن�سبة  يف  عامليا  الأول  امل��رك��ز  ت��ب��واأت  فقد  التعليم  جم��ال  يف  اأم��ا 
املرحلة  اإمت����ام  م��ع��دل  وك��ذل��ك  ال��دول��ة  م��ن اخل����ارج اىل  ال��ع��ايل  بالتعليم 
البتدائية وتوفر الطالب الدوليني بح�سب ما وثقه موؤ�سر البتكار العاملي 
وتقرير  ليجامت  معهد  الزده���ار  وموؤ�سر   2018 ال��ع��ام  ع��ن  اإن�سياد  كلية 

تناف�سية املواهب العاملية.
قلة  يف  عامليا  الأول  باملركز  الإم����ارات  ج��اءت  فقد  القت�ساد  �سعيد  وعلى 
القت�ساد  م�ستقبل  على  اخلدمات  مواقع  تغيري  تهديدات  وقلة  الت�سخم 
وذلك وفقا لتقرير التناف�سية العاملية املنتدى القت�سادي العاملي والكتاب 
�سنف  ال��ذي   2018 الإداري���ة  للتنمية  ال��دويل  املعهد  للتناف�سية  ال�سنوي 
الدولة باملركز الثاين عامليا يف مدى انت�سار ريادة الأعمال فيما �سنف موؤ�سر 
القت�سادية وحلت  التكتالت  املركز يف حالة متية  العاملية وبنف�س  البتكار 

اأي�سا بذات املركز يف موؤ�سر قطاع اخلدمات اجلمركية.
وعلى م�ستوى قطاع الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات فقد جاءت الإمارات 
باملركز الأول يف ا�سرتاكات النطاق العري�س يف تقرير التناف�سية العاملية يف 
حلت باملركز الثاين يف جمال التحول الرقمي يف ال�سركات بح�سب الكتاب 

ال�سنوي للتناف�سية العاملية لعام 2018.
ويف جمال البيئة فقد ت�سدرت الدولة املركز الأول عامليا خالل 2018 يف 

ملوؤ�سر الزده��ار معهد  البيئة وذلك طبقا  الر�سا عن جهود املحافظة على 
ديناميكيات  الأول يف  باملركز  اأي�سا  املالية فقد حلت  اأم��ا يف قطاع  ليجامت، 
ونف�س  العاملي  القت�سادي  املنتدى  العاملية  التناف�سية  تقرير  �سمن  الدين 
املركز يف قلة تاأثري ال�سرائب على حوافز ال�ستثمار بح�سب تقرير تناف�سية 

ال�سياحة وال�سفر العاملية.
وثقه  كما  ال�سرائب  دفع  �سهولة  يف  عامليا  الثاين  باملركز  الدولة  نفت  و�سُ
�سرف  اأ�سعار  يف  املرتبة  نف�س  يف  وحلت  الع��م��ال  اأن�سطة  ممار�سة  تقرير 
العمالت يف دعم تناف�سية ال�سركات وكذلك يف قلة ال�سرائب على راأ�س املال 

وال�سرائب العقارية.
وفيما يتعلق بال�سناعة والبتكار فقد جاءت يف املركز الأول يف قلة تهديدات 
�سمن  القت�ساد  م�ستقبل  على  والتطوير  البحث  م��راف��ق  م��واق��ع  تغيري 
تغيري  تهديدات  قلة  يف  املركز  ونف�س  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب 
مواقع الإنتاج على م�ستقبل القت�ساد بح�سب موؤ�سر البتكار العاملي كلية 

اإن�سياد.
وحقق الأداء احلكومي اإجنازات كبرية حيث حلت يف املركز الأول يف فعالية 
قوانني  مرونة  يف  وكذلك  العامل  م�ستوى  على  احلكومة  ق���رارات  تطبيق 
الإقامة وذك بالإ�سافة اىل ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س ..فيما 

جاءت باملركز الثاين يف الت�سامح مع الأجانب والثقة يف احلكومة والقدرة 
على التكيف مع �سيا�سة احلكومة.

الأول  امل��رك��ز  ال��دول��ة  ت�سدرت  الطاقة حيث  الو�سع يف جم��ال  ك��ان  كذلك 
عامليا من حيث �سهولة الو�سول اىل الكهرباء و�سهولة احل�سول عليها ..ويف 
جمال البنية التحتية حلت باملركز الأول اأي�سا �سمن موؤ�سر جودة الطرق 

والثاين �سمن جودة البنية التحتية للنقل اجلوي.
ويف قطاع ال�سياحة وال�سفر تبواأت املركز الأول �سمن موؤ�سر اأولوية قطاع 
وا�ستدامة وتنمية قطاع  ال�سياح  الت�سوق جلذب  وال�سياحة وفعالية  ال�سفر 
ال�سحة  ..اأم��ا يف قطاع  لل�سياحة  التحتية  البنية  وال�سفر وج��ودة  ال�سياحة 
الب�سرية  املناعة  نق�س  فريو�س  انت�سار  غياب  يف  الأول  باملركز  حلت  فقد 
الر�سا  الثاين �سمن موؤ�سر  املركز  باملالريا وجاءت  الإ�سابة  وكذلك غياب 

عن الرعاية ال�سحية.
اأما يف جمال العدل والأمن فقد جاءت يف املركز الأول عامليا يف قلة النزاعات 
يف  والثانية  الأع��م��ال  تكلفة  على  والعنف  اجل��رمي��ة  ت��اأث��ري  وقلة  العمالية 
موؤ�سر الأمن، و�سمن موؤ�سر التوزان بني اجلن�سني فقد حلت يف املركز الأول 
يف حقوق امللكية بني اجلن�سني ومعدل الإملام بالقراءة والكتابة والثانية يف 

امل�ساواة يف الأجور لعمل مماثل.

•• القاهرة-وام:

الأوىل  اجلل�سة  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  خ��ارج��ي��ة  وزارة  ا�ست�سافت 
الول  اأم�س  القاهرة  افريقيا يف  – الإماراتية حول  امل�سرية  للم�ساورات 
اخلارجية  وزي���ر  م�ساعد  امل���رر  �ساهني  خليفة  ال�سفري  ���س��ع��ادة  برئا�سة 
حفني  اأبوبكر  ال�سفري  و�سعادة  الإم���ارات،  جانب  عن  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 
حممود م�ساعد وزير اخلارجية لل�سوؤون الفريقية عن اجلانب امل�سري، 

الوزير  م�ساعد  ال�سام�سي  حممد  �سلطان  ال�سفري  ���س��ع��ادة  ومب�����س��ارك��ة 
�سفري  اجلنيبي  مبارك  جمعة  ال�سفري  و�سعادة  الدولية  التنمية  ل�سوؤون 
العربية و�سعادة  الدائم لدى جامعة الدول  القاهرة واملندوب  الدولة يف 
�سيخة �سلمان الزعابي مديرة اإدارة ال�سوؤون الفريقية بوزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل، وبح�سور وفدي البلدين.
وتبادل اجلانبان  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  اإىل  املباحثات  تطرقت 
ال��رئ��ا���س��ة احلالية  – الف��ري��ق��ي��ة يف ���س��وء  امل�سرية  ال��ع��الق��ات  ت��ط��ورات 

لالحتاد الفريقي، وكذا تطورات العالقات الإماراتية – الفريقية.
ت�سمنت امل�ساورات ق�سايا املياه واتفاقية التجارة احلرة القارية الفريقية 
القارة  يف  الإره��اب  مكافحة  وجهود  القارية  التحتية  البنية  وم�سروعات 
والتي ت�سهم يف تعزيز الأمن وال�ستقرار، كما مت التفاق على بحث �سبل 
الفريقية ومبا يخدم  القارة  – الم��ارات��ي يف  امل�سري  الثالثي  التعاون 

ق�سايا التنمية امل�ستدامة.
اإط���ار عالقات  الفريقية يف  امل��و���س��وع��ات  امل�����س��اورات ح��ول  ج���اءت جل�سة 

المارات  دول��ة  بني  الوثيق  ال�سرتاتيجي  والتعاون  وال�سداقة  الأخ���وة 
العربية املتحدة وجمهورية م�سر العربية.

والعمل  للت�ساور  كاأ�سا�س  الآل��ي��ة  ه��ذه  اأهمية  على  اجل��ان��ب��ان  اأك���د  حيث 
على  واحل��ف��اظ  وتعظيم  للتن�سيق  وك���اأداة  الفريقية  ال��ق��ارة  يف  امل�سرتك 
امل�سالح امل�سرتكة للبلدين ال�سقيقني، كما مت التاأكيد على اأهمية احلفاظ 
على دورية انعقادها وا�ستمرار قنوات الت�سال حيال كافة الق�سايا التي 

تطرقت اإليها املباحثات.

•• ال�صارقة -وام:

“�سيفكم منع�س” �سمن مبادراتها  دبا احل�سن مبادرة  بلدية مدينة  اأطلقت 
امل�ستمر وم�سوؤوليتها  �سعيها  اإط��ار  الت�سامح” وذل��ك يف  “عام  تنفذها يف  التي 

املجتمعية و�سمن جهودها التي تقوم بها يف العمل الن�ساين.

و�سهدت املبادرة - التي تقام حتت �سعار “�سيفكم منع�س” وت�ستهدف 1000 
ال�سم�س  من  حماية  ومظالت  خفيفة  وجبة  جانب  اإىل  امل��اء  توزيع   - �سخ�س 
و  الإن�سائية  بالأعمال  يقومون  ممن  كانوا  �سواء  العمال  فئات  خمتلف  على 
اخلدمية كعمال النظافة والزراعة وغريهم. وت�ستند هذه املبادرة اإىل ثالثة 
الوطن يف ترجمه  والتطوع وخدمة  املجتمعية  امل�سوؤولية  رئي�سة وهي  حماور 

اإىل  امل�ستندة  ال��دول��ة  روؤي���ة  عليها  قامت  التي  والعطاء  اخل��ري  لثقافة  فعلية 
هويتها العربية وال�سالمية واإىل النهج الذي اإر�ساه املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«. واأو�سح طالب عبداهلل �سفر مدير بلدية 
مدينة دبا احل�سن اأن املبادرة تهدف اإىل تخفيف وطاأة احلر عن هذه ال�سرائح 
التي تعمل يف اأجواء مك�سوفة يف مو�سم ال�سيف واإ�سعار هذه ال�سريحة بتقدير 

املجتمع لهم وملا يقدمونه من اإ�سهامات خلدمة وتطوير مدينة دبا احل�سن. 
من جانبه قال جمعه عبداهلل احلمودي رئي�س ق�سم الت�سال املوؤ�س�سي وامل�سرف 
على املبادرة اإن “�سيفكم منع�س” تاأتي تعزيزا ملبادئ التكافل الجتماعي الذي 
يحث عليها ديننا الإ�سالمي احلنيف واإىل تقوية ال�سلة ور�سم البت�سامة على 

وجوه هذه الفئة وزرع العمل اخلريي.

دعم بقيمة 5 مليني درهم من دبي الإ�سلمي ل�خليفة الإن�سانية
•• اأبوظبي -وام: 

من  تربعا  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  تلقت 
بنك دبي الإ�سالمي بقيمة خم�سة ماليني درهم م�ساهمة منه يف املبادرات 
وامل�ساريع التي تنفذها املوؤ�س�سة داخل الدولة ا�ستجابة لتوجيهات �ساحب 
“حفظه اهلل” باأن  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
يكون عام 2019 عامل للت�سامح وتعزيز التكامل بني القطاعني الإن�ساين 

والبنوك الوطنية ون�سر ثقافة التكافل الجتماعي بني كل فئات املجتمع.
زايد  ملوؤ�س�سة خليفة بن  العام  املدير  �سعادة حممد حاجي اخلوري  وت�سلم 
اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية �سيكاً باملبلغ من ال�سيد جابر الوادعي رئي�س 

وحدة خدمات الدعم املجتمعية بالإنابة ببنك دبي الإ�سالمي.
الوطنية مع  ال��ب��ن��وك  ب��ه  ت�سطلع  ال���ذي  الكبري  ب��ال��دور  اخل���وري  واأ���س��اد 
موؤ�س�سات املجتمع املدين يف دعم جمالت العمل اخلريي والإن�ساين داخل 
وخ��ارج ال��دول��ة. واأو���س��ح اخل��وري اأن ه��ذا التربع من بنك دب��ي الإ�سالمي 
�سي�ساهم كثرياً يف تنفيذ املبادرات والربامج التي اأعدتها املوؤ�س�سة يف “عام 
املجتمع  وخدمة  وال�سحة  التعليم  لربامج  تخ�سي�سه  و�سيتم  الت�سامح” 

وفقاً للوائح والنظم املتبعة يف املوؤ�س�سة.

•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ، كال من �سعادة م�سعود ح�سني �سفري كندا، و�سعادة �سعادة فا�سيلي�س 
من  ال�ستقالل  و�سام  الدولة  لدى  قرب�س  جمهورية  �سفري  بوليميت�س 

الطبقة الأوىل.
التي بذلها خالل فرتة  للجهود  تقديرا  الو�سام  ال�سفريين  وياأتي منح 
العديد من  العالقات يف  وتعزيز  اأ�سهم يف تطوير  ما  الدولة  عملهما يف 

املجالت.
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  وقلد 

بديوان  �سموه  لهما مبكتب  ا�ستقباله  الو�سام خالل  ال�سفريين  ال��دويل، 
عام الوزارة يف اأبوظبي ام�س.

على  مثنيا   .. والنجاح  بالتوفيق  لل�سفريين  اأمنياته  عن  �سموه  واأع��رب 
دورهمها يف تعزيز العالقات الثنائية بني اجلانبني يف املجالت كافة.

من جانبه اأعرب ال�سفريان عن بالغ تقديرهما و�سكرهما ل�ساحب ال�سمو 
م�سيدان  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

بال�سيا�سة احلكيمة ل�سموه والدور البارز الذي يلعبه اإقليمياً ودولياً.
ما  تعاونها  الدولة على  لكافة اجلهات احلكومية يف  بال�سكر  كما توجها 
دولة  العالقات بني  تعزيز  الإيجابي يف جناح مهمتهما يف  الأث��ر  له  كان 

الإمارات وكل من كندا وقرب�س.

رئي�ص الدولة مينح �سفريي كندا وقرب�ص 
و�سام ال�ستقلل من الطبقة الأوىل
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اأخبـار الإمـارات

حقوق الن�سان ت�سييد باإعلن الإمارات الأوىل عامليا يف امل�ساعدات لليمن خلل 2019

�سيف بن زايد يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص ال�سعادة والإيجابية  
•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان نائب  تراأ�س الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية �سباح ام�س الجتماع 
لعام  الداخلية  ل��وزارة  والإيجابية  ال�سعادة  ملجل�س  الثاين 
ال����وزارة. واط��ل��ع �سمو نائب  عقد يف مقر  ال��ذي   2019
ال��داخ��ل��ي��ة واحل�����س��ور على  ال����وزراء وزي���ر  رئي�س جمل�س 
بع�س العرو�س املقدمة من القيادات ال�سرطية بالدولة، 
ت�ستهدف تطوير  ال��ت��ي  وامل�����س��اري��ع  امل���ب���ادرات  م��ن  وع���دد 

منظومة العمل ال�سرطي والأمني وتعزيز جودة اخلدمات 
املقدمة واإجنازات برنامج وزارة الداخلية لل�سعادة وجودة 

احلياة يف نطاق عمل الوزارة.
تقرير  على  الجتماع  خ��الل  واحل�سور  �سموه  اطلع  كما 
العام  م���ن  الأول  ل��ل��رب��ع  الأداء  م���وؤ����س���رات  ن��ت��ائ��ج  ح����ول 

اجلاري.
ح�����س��ر الج��ت��م��اع ال��ف��ري��ق ���س��ي��ف ال�����س��ع��ف��ار وك��ي��ل وزارة 
نائب  متيم  خلفان  �ساحي  ال��ف��ري��ق  وم��ع��ايل  ال��داخ��ل��ي��ة، 
رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف دبي، ومعايل اللواء ركن 

اأبوظبي،  �سرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي،  خلف  ف��ار���س  طيار 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�سام�سي  م��ب��ارك  ���س��امل  وال��ل��واء 
الدكتور  وال��ل��واء  امل�ساندة،  واخل��دم��ات  ل��ل��م��وارد  امل�ساعد 
اأحمد نا�سر الري�سي مفت�س عام وزارة الداخلية ، واللواء 
الوقائي  الأم���ن  ع��ام  مدير  ال�سريفي  مكتوم  عبدالعزيز 
والقادة العامون لل�سرطة بالدولة، والعميد حممد حميد 
العام ملكتب �سمو نائب رئي�س  الأم��ني  بن دملوج الظاهري 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية وعدد من املدراء العامني 

ومديري الإدارات بالوزارة .

•• دبي-وام: 

ا�سادت جمعية المارات حلقوق الن�سان باإعالن الأمم املتحدة 
دولة الإمارات العربية املتحدة كاأكرب دولة مانحة للم�ساعدات 
2019 وت�سدرها املركز الأول  ال�سقيق للعام  لل�سعب اليمني 
اليمن  الإن�سانية يف  املتحدة  الأمم  ال�ستجابة خلطة  عامليا يف 
لتن�سيق  املتحدة  الأمم  وذلك بح�سب ما جاء يف تقرير مكتب 
ال�سئون الإن�سانية “اأوت�سا” اخلا�س بتقييم م�ستوى امل�ساهمة 
 2019 ل��ع��ام  لليمن  الإن�سانية  ال�ستجابة  خطة  مت��وي��ل  يف 
حيث يعك�س هذا التقرير امل�ساعدات املقدمة لليمن من بداية 
الإمارات  جمعية  وثمنت   .2019 يوليو   2 اإىل   2019 ع��ام 
دولة  بها  تقوم  التي  اجلهود  لها  ت�سريح  يف  الن�سان  حلقوق 

المارات العربية املتحدة يف خدمة الن�سانية ودعمها يف كافة 
املجالت وت�ستذكر مبزيد من التقدير امل�ساعدات التي تقدمها 
دولة  حر�س  من  كجزء  تاأتي  التي  الممية  والهيئات  للدول 
المارات على الرتقاء بالإن�سانية وحت�سني م�ستوى اخلدمات 
التي حتظى بها الن�سانية يف الدول املحتاجة ورفع املعاناة عنها 
وبالأخ�س تلك امل�ساعدات التي قدمتها الإمارات لل�سعب اليمني 
ال�سقيق منذ 2015 اإىل يونيو 2019 التي جتاوزت اكر من 
اأمريكي”  دولر  مليار   5.59“ اإماراتي  دره��م  مليار  ع�سرين 
التي كان الغر�س منها حت�سني اخلدمات الن�سانية والتنموية 
ال��ي��م��ن وحت�سني  امل��دن��ي��ني يف  م��ع��ان��اة  وامل�����س��اه��م��ة يف تخفيف 
ظروف احلياة وم�ستوى اخلدمات التي يتلقونها والتي �سملت 
ما يقارب 65 قطاعا رئي�سيا و نوعيا من قطاعات امل�ساعدات 

الممية. كما ا�سادت جمعية المارات حلقوق الن�سان باجلهود 
الن�سانية التي تبذلها هيئة الهالل الأحمر الإماراتية يف اليمن 
اخلدمات  م�ستوى  بتح�سني  املتعلقة  الن�سانية  وم��ب��ادرات��ه��ا 
بعالج  املتعلقة  جهودها  ل�سيما  باليمن  والن�سانية  ال�سحية 
املناطق  العديد من  والوقاية منه يف  الكولريا  وباء  ومكافحة 
اليمنية وخمتلف ا�سهاماتها الطبية يف دعم وتعزيز اخلدمات 

باملراكز ال�سحية والعالجية مبحافظات اليمن.
واأعربت اجلمعية عن تقديرها الكبري حلكومة دولة المارات 
واملبادئ  بالقيم  وال��ت��زام��ه��ا  اح��رتام��ه��ا  تعزيز  على  حلر�سها 
ن�ست  ال��ذي  التنمية  يف  احل��ق  مل��ب��داأ  وفقا  ال�سامية  الن�سانية 
المم  باأهداف  وتعزيزه   1986 العام  يف  املتحدة  المم  عليه 

املتحدة للتنمية امل�ستدامة.

ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ي�ست�سيف الطفال فى ور�ص لتعزيز الوعي بالأنواع الإحيائية
•• العني -وام: 

�سارك عدد من الطالب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 7 و14 عاماً فى ور�س 
العمل التفاعلية التي نظمها ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يوم 
�سمن اإطار اجلهود التوعوية التي  اليوم  تختتم  والتي  اجلار  يوليو   10
يبذلها ال�سندوق للتعريف باحلبارى وموائلها الطبيعية واأهميتها بالن�سبة 
للنظام البيئي وثقافة وتراث الإم��ارات وذلك فى اطار تعزيز التعاون مع 

الأنواع،  اأهمية احلفاظ على  الوعي حول  العني للحيوانات لن�سر  حديقة 
لي�سبح اأول جهة خارجية ت�ست�سيف ور�س عمل تعليمية جتريبية موجهة 

لل�سباب واليافعني يف مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء التفاعلي..
لل�سندوق،  التابع  التعليمي  ال��ربن��ام��ج  م��ع  التفاعلية  ال��ور���س  وتتما�سى 
والذي  احلبارى”،  منوذج  الأنواع:  على  للمحافظة  التعليمي  “الربنامج 
يواكب ويتما�سى مع املناهج املدر�سية املعتمدة لدى الدولة يف 39 مدر�سة 

يف الإمارات اعتباراً من اأكتوبر 2018.

الدويل  لل�سندوق  املنتدب  الع�سو  امل��ن�����س��وري،  علي  م��اج��د  م��ع��ايل  وق���ال 
لدى  ال��وع��ي  تعزيز  اىل  ت�سعى  العمل  ور����س  ان  احل��ب��ارى  على  للحفاظ 
الإماراتي.  ال���رتاث  رم��وز  اأح��د  تعد  التي  الطيور  ه��ذه  باأهمية  الأط��ف��ال 
فريدة  تعليمية  بيئة  �سمن  م  �ستقدَّ التي  التفاعلية  الأن�سطة  و�ست�سمن 

ا�ستمتاع الطالب بتجربة تعليمية ل ُتن�سى.
وال�سقارة  البيئي  للنظام  بالن�سبة  واأهميتها  للحبارى  ال��ور���س  وتتطرق 
وال���رتاث الإم���ارات���ي وم�ساألة الإجت���ار ال��ق��ان��وين وغ��ري ال��ق��ان��وين بطيور 

و�سيد  بتجارة  اخلا�سة  التنظيمية  بال�سروط  للتوعية  وذل��ك  احل��ب��ارى 
احل��ب��ارى واأه��م��ي��ة ال���س��ت��دام��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأن�����واع البيئية وجهود 
ال�سندوق للحفاظ على البيئة بينما �ستتاح للطالب فر�سة مثالية لختبار 
حياة العلماء البيئيني؛ مبا يف ذلك كيفية تعقب احلبارى ودرا�سة موائلها، 
الغذاء مقارنًة ب�سيدها  تاأمني  اأجل  تاريخ �سيد احلبارى من  ف�سال عن 
ثقافة  عن  متب�سرة  نظرة  الأطفال  اإعطاء  بهدف  وطنية  كريا�سة  اليوم 

ال�سقارة.

حظرتداول ال�سجائر بدون طوابع �سريبية اعتبارا من اأول اأغ�سط�ص 

ال���وزراء  جمل�س  ق���رار  عليها  ن�س 
املتعلقة  الإج���راءات  خمالفة  ب�ساأن 
بتطبيق العالمة املميزة على ال�سلع 
مميزة  عالمات  وو�سع  النتقائية 
اأن  م��وؤك��دة  ومنتجاته،  التبغ  على 
هذه اخلطوة تهدف اإىل احلد من 
للم�ساهمة  التجاري  الغ�س  حالت 
ت�سرب  م��ن  امل�ستهلكني  حماية  يف 
مطابقة  غ����ري  ردي����ئ����ة  م���ن���ت���ج���ات 
بال�سحة،  ت�����س��ر  ل���ل���م���وا����س���ف���ات 
تهدف  كما  الأ���س��واق،  اإىل  والبيئة 

اإىل مكافحة التهرب ال�سريبي.
اعتماد  مت  ب���اأن���ه  ال��ه��ي��ئ��ة  ون���وه���ت 
ال�سريبية  “الطوابع  م��ن  نوعني 
الرقمية” يتمثل الأول يف الطوابع 
على  تثبيتها  ي��ت��م  ال��ت��ي  احل���م���راء 

•• اأبوظبي -وام:

لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  اأك��دت 
اأغ�سط�س   1 م����ن  اإع����ت����ب����اراً  اأن������ه 
تداول  ب��ي��ع  ح��ظ��ر  �سيتم   2019
ال�سجائر  اأن�������واع  ج��م��ي��ع  وح����ي����ازة 
ال�سريبية  الطوابع  التي ل حتمل 
ال��رق��م��ي��ة احل����م����راء يف الأ�����س����واق 
الربنامج  اإط���ار  يف  وذل��ك  املحلية، 
التنفيذ  دخ��ل حيز  ال���ذي  ال��زم��ن��ي 
اعتباراً من الأول من يناير املا�سي 
3 ل�سنة  مبوجب قرار الهيئة رقم 
نظام  ت��ط��ب��ي��ق  ����س���اأن  يف   2018
التبغ  على  املميزة  العالمات  و�سع 

ومنتجات التبغ.
عبوات  تتبع  اإىل  ال��ق��رار  وي��ه��دف 
اإنتاجها  منذ  اإلكرتونياً  ال�سجائر 
النهائي  للم�ستهلك  و�سولها  حتى 
املنتجات  م��ن  امل�ستهلكني  حلماية 
ال�����ردي�����ئ�����ة وم����ك����اف����ح����ة ال���ت���ه���رب 
ال�سريبي و�سمان اللتزام الكامل 
النتقائية  ال�������س���ري���ب���ة  ب���������س����داد 

امل�ستحقة عليها.
ودع���������ت ال���ه���ي���ئ���ة ك�����اف�����ة ال���ت���ج���ار 
وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني وم��ن��ت��ج��ي وم����وردي 
ال�سجائر بالدولة لاللتزام بالقرار 
التي  للغرامات  التعر�س  لتفادي 

التدريبية  ال���دورات  من  جمموعة 
القت�سادية  التنمية  دوائر  ملفت�سي 
ودوائر اجلمارك املحلية يف الدولة 
حول “اأهداف واآليات تطبيق نظام 
التبغ  على  املميزة  العالمات  و�سع 

ومنتجاته«.
وق����ال ال��ب�����س��ت��اين: “ ج����اءت هذه 
اإط������ار  ال���ت���دري���ب���ي���ة يف  ال�����������دورات 
ال�����س����ت����ع����داد ل��ت��ن��ف��ي��ذ احل���م���الت 
اللتزام  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  التفتي�سية 
اأنواع  جميع  ت���داول   - بيع  بحظر 
بالطوابع  ف��ة  املُ��ع��رَّ غ��ري  ال�سجائر 
الأ�سواق  يف  ال��رق��م��ي��ة  ال�سريبية 
املحلية اعتباراً من الأول من �سهر 
اأغ�����س��ط�����س امل��ق��ب��ل، وت��ك��ت�����س��ب هذه 
الدورات اأهمية كبرية مل�ساهمتها يف 
جناح تطبيق النظام اجلديد الذي 
ويعزز  التفتي�س،  عمليات  ي�سهل 
اآل���ي���ات ال��رق��اب��ة ع��ل��ى الأ����س���واق يف 
غري  منتجات  بيع  ملنع  املجال  ه��ذا 

م�ستوفاة لل�سريبة امل�ستحقة«.
ال�سريبية  ال��ط��واب��ع  تثبيت  وي��ت��م 
منتجات  ع���ب���وات  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة 
قاعدة  يف  ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا  ب��ع��د  ال��ت��ب��غ 
كل  ويت�سمن  ب��ال��ه��ي��ئ��ة،  ال��ب��ي��ان��ات 
اإلكرتونياً  طابع معلومات م�سجلة 
خا�س  ب���ج���ه���از  ق����راءت����ه����ا  مي���ك���ن 

املخولون من  املفت�سون  ي�ستخدمه 
من  يتم  القت�سادية  الدوائر  قبل 
ال�سريبة  �سداد  التاأكد من  خالله 

على هذه املنتجات.
وقام ممثلو الهيئة خالل الدورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ب��ت��ق��دمي ���س��رح مف�سل 
واأدوات  ع��م��ل��ه  وك��ي��ف��ي��ة  ل��ل��ن��ظ��ام 
العالمات  وج������ود  م����ن  ال���ت���ح���ق���ق 
امل���م���ي���زة امل���ع���ت���م���دة ب���ه���دف زي�����ادة 
ال�سريبي  بالنظام  الرقابي  الوعي 
التفتي�س  ب��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني  ل���دى 
وال��رق��اب��ة ع��ل��ى الأ�����س����واق، ك��م��ا مت 
النظام  تطبيق  مراحل  ا�ستعرا�س 
يف  بالتطبيق  امل�سمولة  واملنتجات 
الت�سريعات  وتو�سيح  مرحلة،  كل 
ومنها  بالنظام  املتعلقة  والقرارات 
ق��������رار جم���ل�������س ال������������وزراء امل���وق���ر 
ب�ساأن   2018 ل�����س��ن��ة   42 رق����م 
التبغ  على  مميزة  عالمات  “و�سع 
اآلية  التبغ” ال��ذي ح��دد  ومنتجات 
اأنه  لبيان  املميزة  العالمات  و�سع 
عن  النتقائية  ال�سريبة  �سداد  مت 
املنِتج  ي��ل��ت��زم  اأن  ع��ل��ى  ال�سلع  ه���ذه 
ب��ت��ث��ب��ي��ت ال���ع���الم���ات امل���م���ي���زة على 
املحددة  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�����س��ل��ع  ه����ذه 
التعبئة  بعد  الإن��ت��اج  من�ساأة  داخ��ل 
اإنتاجها  مت  اإذا  مبا�سرة  والتغليف 

فيها  التبغ ومنتجاته /مبا  عبوات 
بتداولها  ي�سمح  ال��ت��ي  ال�سجائر/ 
دولة  املحلية يف  الأ���س��واق  ك��اف��ة  يف 
الإم������ارات وك��ذل��ك ل��ل��ق��ادم��ني اإىل 
داخل الدولة عرب الأ�سواق احلرة، 
اأما النوع الثاين فيتمثل يف الطوابع 
على  تثبيتها  يتم  ال��ت��ي  اخل�����س��راء 
التي  وم��ن��ت��ج��ات��ه  ال���ت���ب���غ  ع����ب����وات 
احلرة  الأ����س���واق  يف  ببيعها  ي�سمح 

للمغادرين اإىل خارج الدولة.
الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  واأك���د 
م����دي����ر ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة الحت����ادي����ة 
واإقبال  جت���اوب  وج���ود  لل�سرائب 
املعامالت  اإج������راء  ع��ل��ى  م��ل��ح��وظ 
ال�سريبية  ب���ال���ط���واب���ع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
قاعدة  يف  وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا  ال��رق��م��ي��ة 
اإىل  �سعادته  الهيئة، م�سرياً  بيانات 
تنظيم  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 

اإذا  ال���س��ت��رياد  ق��ب��ل  اأو  ال��دول��ة  يف 
وذلك  الإم����ارات  خ��ارج  اإنتاجها  مت 
الذي حددته  املكان  بالطريقة ويف 
على  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة 

كل منتج.
الحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  ودع��ا 
اخلا�سعني  ك����اف����ة  ل���ل�������س���رائ���ب 
ال�سركات  لل�سريبة النتقائية من 
وتوريد  ت�سنيع  قطاع  يف  العاملة 
للنظام  لالمتثال  ومنتجاته  التبغ 
الهيئة  م��ع  وال��ت��ع��اون  ومتطلباته 
موؤكداً  وف��اع��ل��ي��ة،  ب��دق��ة  لتطبيقه 
الهيئة  ج���ه���ود  ي���دع���م  ال���ق���رار  اأن 

ومكافحة  ال�����س��رائ��ب  ل��ت��ح�����س��ي��ل 
ال��ت��ه��رب ال�����س��ري��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
اإجراءات  لتطبيق  املعنية  اجلهات 
وواجبات  ح��ق��وق  ل�سمان  م��وح��دة 
اخلا�سعني لل�سريبة وتوفري اأعلى 
بالإجراءات  ال�سفافية  م�ستويات 
ال�����ت�����ي حت����ك����م ت����ع����ام����الت����ه����م مع 
الهيئة  ع��ام  مدير  دع��ا  كما  الهيئة 
امل�ستهلكني  لل�سرائب  الحت��ادي��ة 
اأي خم���ال���ف���ات يف  ع����ن  ل�����الإب�����الغ 
الأ�سواق عرب الربيد الإلكرتوين: 
tax _consumers@

. tax.gov.ae

مذكرة تفاهم بني �سرطة دبي ووزارة الداخلية جلمهورية قريغيز�ستان
•• دبي-الفجر:

وقعت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
الداخلية  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة 
وذلك  قريغيز�ستان،  جلمهورية 
الوفد  بها  ق��ام  زي���ارة  هام�س  على 
�سبل  لبحث  ت��ه��دف  دب���ي  ل�سرطة 
ب��ني اجلانبني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
وتبادل اخلربات يف املجال الأمني. 
القيادة  ط��رف  من  التفاقية  وق��ع 
العامة ل�سرطة دبي، العميد خالد 
الإدارة  م���دي���ر  ال����رزوق����ي  ن��ا���س��ر 

املجتمع،  وي�سعد  الإن�سان،  وحقوق 
املحلي  الأم���ان  حفظ  يف  وي�ساهم 

والدويل.
واط��ل��ع ال��وف��د خ��ال ل��زي��ارت��ه على 
ا�ستقطاب  يف  دب��ي  �سرطة  جت��رب��ة 
اأكادميية  ع��رب  الب�سرية  ال���ك���وادر 
الروح  تنمية  واآل��ي��ة  دب���ي،  �سرطة 
ال�سرطية  املوؤ�س�سة  يف  الإيجابية 
�سرطة  وب��رام��ج  املجتمع،  لإ���س��ع��اد 
دبي يف جمال الذكاء ال�سطناعي 
اخلدمات  ب��ت��ق��دمي  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 

الأمنية، ومكافحة اجلرائم.

واأكد العميد خالد نا�سر الرزوقي 
اأن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة 
الداخلية جلمهورية قريغيز�ستان، 
وغ���ريه���ا م���ن اجل���ه���ات الأخ������رى، 
اللواء  �سعادة  من  بتوجيهات  تاأتي 
القائد  امل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل  ع��ب��د 
ب�سرورة  دب������ي،  ل�����س��رط��ة  ال����ع����ام 
البناّءة  وال�سراكة  التعاون  تعزيز 
املحلية  ال�����س��رط��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
والدولية لتطوير منظومة العمل 
ب�ساأن  اخل��ربات  وتبادل  ال�سرطي، 
املجال،  ه��ذا  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 

ومن  ال�سطناعي،  للذكاء  العامة 
قريغيز�ستان،  ج��م��ه��وري��ة  ط���رف 
قاناط  ج��وم��ان��غ��ازي��ي��ف  ال��ع��ق��ي��د 
�ساغينوفيت�س رئي�س الإدارة العامة 
ل�����س��رط��ة م��دي��ن��ة ي�����س��ك��ي��ك، وذلك 
ال��ع��ام��ة، بح�سور  ال��ق��ي��ادة  يف مقر 
ال�سويدي  ���س��ل��ط��ان  ط����ارق  امل��ق��دم 
الدبلوما�سية  ال�������س���وؤون  ���س��اب��ط 
العامة  الإدارة  يف  وال��ق��ن�����س��ل��ي��ة 
اجلنائية،  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
ال�سباط والأف���راد من  وع��دد من 

كال اجلانبني.

م�����س��ي��ف��ا اأن����ه����م يف ����س���رط���ة دب���ي 
املميزة  التجربة  ل��ه��ذه  يتطلعون 
جلمهورية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ع 

قريغيز�ستان يف تبادل اخلربات.
يتعاون  امل���ذك���رة،  ه���ذه  ومب���وج���ب 
روؤي��ة تطويرية  اإط��ار  الطرفان يف 
اأنواعها،  للحد من اجلرائم بكافة 
املنظمة،  اجل�����رائ�����م  وم���ك���اف���ح���ة 
املعلومات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وج���رائ���م 
وال�سرقات  ال���ت���ه���ري���ب  وج����رائ����م 
وال����ت����زوي����ر، وح���م���اي���ة ال���ق���ان���ون، 
حرية  ي�سون  فيما  العام  والنظام 

والدول العربية وال�سيوية ي�ساركون فى تدريب على الأ�سعة التداخلية الإمارات  من  متدربا   35
•• دبي - وام:

نظمت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ور�سة عمل اإقليمية حول تدريب املدربني للمهنيني ال�سحيني على تطوير 
برنامج تدريبي اإقليمي حول الوقاية من الإ�سعاع يف جمال الأ�سعة التداخلية” التي ت�ستمر 5 اأيام مب�ساركة 35 
اأقيمت  التي  الور�سة -  الإم��ارات وفيتنام واندوني�سيا والأردن وماليزيا ومنغوليا والفلبني. �سارك يف  متدربا من 
الور�سة يف فندق فريمونت بدبي - خرباء متحدثني من وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع والهيئة الحتادية للرقابة 
النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة بوترا املاليزية . واأكد �سعادة الدكتور ح�سني عبد الرحمن الرند 
الوكيل امل�ساعد لقطاع املراكز والعيادات ال�سحية حر�س وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع على تطوير جمالت ال�سحة 
املهنية والوقاية من الإ�سعاع وذلك من خالل اإدخال اأحدث التقنيات والربامج التدريبية التي من �ساأنها تطوير 
اإطار ا�سرتاتيجيتها الهادفة لتقدمي  معارف ووعي العاملني بها حول املعايري العاملية التي حتكم هذا املجال. يف 
الرعاية ال�سحي�ة ال�ساملة واملتكاملة بطرق مبتكرة وم�ستدامة ت�سمن وقاية املجتمع من الأمرا�س. واأ�سار اإىل اأن 
منظومة الطب الوقائي يف الوزارة تويل اأهمية بالغة لالإجراءات الوقائية من الإ�سعاع امل�ستخدم يف املجالت الطبية 

الت�سخي�سية والعالجية لكونها مت�س �سحة العاملني ب�سكل مبا�سر.
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اأخبـار الإمـارات
حماية للموارد الطبيعية 

بيئة راأ�ص اخليمة :حظر نقل املياه يف اخلزانات البل�ستيكية وا�ستمرار اإزالة اأ�سجار الداما�ص 
•• راأ�ص اخليمة –الفجر 

اأعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية حظر ا�ستخدام �سركات حتلية املياه 
عالوة  �ستيل  ال�ستانل�س  من  باأخرى  وا�ستبدالها  البال�ستيك  خزانات 
على ا�ستمرار حملة ازالة اأ�سجار الداما�س بالتعاون مع اجلهات املعنية و 

قطاعات املجتمع حلماية املوارد الطبيعية باإمارة راأ�س اخليمة .
اأ�سجار  اإزال���ة  من  الهيئة  ه��دف  اأن  الغي�س  حممد  �سيف  الدكتور  وق��ال 
الداما�س ل�ستبدالها بالإ�سجار املحلية بغية  احلد من الأ�سرار البيئية 

موارد  على  �سغطاً  ت�سكل  التي  ال�سجرة  من  النوعية  تلك  عن  الناجمة 
اأ�سجار  اأن   ع��الوة على  الأخ��رى  املحلية  بالأنواع  املياه اجلوفية مقارنة 

الداما�س من الأنواع الدخيلة على بيئة الإمارات .
 واأ�سار املدير العام لبيئة راأ�س اخليمة اأن ن�سبة جتاوب املن�ساآت ال�سناعية 
مع قرار اإزالة اأ�سجار الداما�س بلغت %77 و جاري التن�سيق مع كافة 
توفر  الهيئة  ب��اأن  �سعادته  اأ���س��ار  و  الإزال���ة  عمليات  يف  لالإ�سراع  املن�ساآت 
الأ�سجار املحلية لكافة القطاعات كبديل لالأ�سجار املزالة. اإىل ذلك قال 
الدكتور الغي�س اأن الهيئة تعمل على اأن تكون الإمارة خالية من اأ�سجار 

الداما�س و اأن الإزالة ل تقت�سر على املن�ساآت ال�سناعية بل ت�سمل املن�ساآت 
الإقت�سادية و اخلدمية و ال�سياحية و التعليمية وال�سكنية يف كافة اأنحاء 
كافة قطاعات  التنمية  و  البيئة  هيئة حماية  ع��ام  ودع��ا مدير  الإم���ارة. 
و  الداما�س  اأ�سجار  من  للتخل�س  الهيئة  مع  للتعاون  ب��الإم��ارة  املجتمع 
اإ�ستبدالها بالأ�سجار املحلية �سوناً للمواردنا الطبيعية و تعزيزاً لوجود 

اأ�سجارنا املحلية ذات لفوائد البيئية املتعددة. 
البيئة  حماية  هيئة  اأن  الغي�س  �سيف  الدكتور  اأك��د  ذل��ك  مع  بالتزامن 
لديها  امل�سجلني  امل��ي��اه  حتلية  �سركات  األ��زم��ت  اخليمة  ب��راأ���س  والتنمية 

احلالية  املياه  نقل  ل�سيارات  البال�ستيكية  اخل��زان��ات  اإ�ستبدال  ب�سرورة 
املياه و معمول  اأكر مالئمة لنقل  باأخرى من ال�ستانل�س �ستيل كونها 
اإىل  الغي�س  الدكتور  اأ�سار  و  املتقدمة  ال��دول  يف  ممار�سات  كاأف�سل  بها 
بعد  اإل  ال�سركات  لهذه  البيئي  الرتخي�س  بتجديد  تقوم  لن  الهيئة  اأن 
التاأكد من قيام ال�سركة با�ستخدام اخلزانات اجلديدة، ونوه �سعادته اإىل 
راأ�س  العامة ل�سرطة  بالقيادة  املرور  اإدارة  و  الهيئة  القائم بني  التن�سيق 
اخليمة ملوائمة هذه املركبات للوائح والنظم املتبعة يف الدولة وح�سولها 

على الرتخي�س البيئي لهذا النوع من املركبات. 

لتحقيق راحة و�صعادة املتعاملني

موا�سلت الإمارات تطلق خدمة تخلي�ص جميع املعاملت املرتبطة باحلوادث املرورية
•• دبي – الفجر:

اأط���ل���ق���ت م���وا����س���الت الإم��������ارات 
املعامالت  كافة  لتخلي�س  خدمة 
امل��رت��ب��ط��ة ب����احل����وادث امل���روري���ة 
اإ�سالح حوادث  من خ��الل وح��دة 
للمتعاملني  تتيح  حيث  املركبات، 
متميزة  خ���دم���ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
من خالل توفري الوقت وحتقيق 
طلبات  ت���ل���ب���ي���ة  ع�����رب  راح����ت����ه����م 
اأ���س��ح��اب امل��رك��ب��ات ال��ت��ي تتعر�س 
للحوادث املرورية، تتكفل الوحدة 
التعامالت  ت��خ��ل��ي�����س  مب��ت��اب��ع��ة 
املروري  ب��احل��ادث  املرتبطة  كافة 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.
الهرمودي  عامر  املهند�س  واأف���اد 
املدير التنفيذي لدائرة اخلدمات 
ال��ف��ن��ي��ة يف م��وا���س��الت الإم�����ارات 
اإ�سافة  ه��ي  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ة  اأن 
الفنية  اخل��دم��ات  حلزمة  مميزة 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ة، حيث 
املتوا�سلة  املوؤ�س�سة  جهود  تعك�س 
اخليارات  من  املزيد  توفري  نحو 
لعمالئها على م�ستوى اخلدمات 
مع  متا�سياً  وذل��ك  تقدمها،  التي 

تركز  التي  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية 
املتعاملني  احتياجات  تلبية  على 
اإىل  بالإ�سافة  فئاتهم،  باختالف 
مع  فاعل  ك�سريك  دوره���ا  توثيق 
النقل  و���س��ل��ط��ات  امل�����رور  ���س��رط��ة 
اأن���ح���اء  وامل����وا�����س����الت يف ج��م��ي��ع 
ال�����دول�����ة ب����ه����دف ����س���م���ان اأع���ل���ى 
على  والأم����ن  ال�سالمة  م��ع��دلت 

الطرقات يف الدولة.
اخلدمة  اأن  ال���ه���رم���ودي  واأ����س���ار 
اإتاحة الفر�سة  �ستعمل هذه على 
بق�سط  التمتع  م��ن  للمتعاملني 
القلق  ع���ن  ب���ع���ي���داً  ال����راح����ة  م���ن 

حري�سة  الإم���ارات  موا�سالت  اأن 
خالل  املعايري  اأعلى  تطبيق  على 
�سمان  م����ع  خ���دم���ات���ه���ا،  ت���ق���دمي 
اخلدمات  ج�����ودة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
والأ�سعار  العاملني،  اأداء  وك��ف��اءة 
ركائز  اأه��م  باعتبارها  التناف�سية 
امل�ستدام  للنمو  وال�سبيل  النجاح، 

لالأعمال.

املت�سررة من مكان تواجد املتعامل 
واإي�����س��ال��ه��ا مل���ك���ان ت���واج���ده حال 
اإ�سالحها.  عملية  م��ن  الن��ت��ه��اء 
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  وذك����ر 
الوحدة  اأن  ال��ف��ن��ي��ة  اخل����دم����ات 
متتلك خربات وكفاءات موؤهلة يف 
جمال ال�سيانة الفنية للمركبات، 
الوحدة  عمل  فريق  اإخ�ساع  ومت 

وال��راغ��ب��ني ال���س��ت��ف��ادة م��ن هذه 
اخلدمة من خالل الرقم املجاين 
اأن  اإىل  م�����س��رياً   ،8006006
فريق العمل ملتزم بالو�سول اإىل 
موقع املتعامل خالل 30 دقيقة.

وت���ن���درج وح����دة اإ����س���الح ح���وادث 
التو�سع  خ��ط��ط  �سمن  امل��رك��ب��ات 
للمتعاملني  املقدمة  يف اخلدمات 

وال���ت���وت���ر امل�����س��اح��ب��ني حل�����وادث 
امل��رك��ب��ات وذل��ك م��ن خ��الل تكّفل 
اإ�سالح  وح����دة  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
مبتابعة  امل�����رك�����ب�����ات  ح������������وادث 
احل�سول على امل�ستندات اخلا�سة 
على  احل�سول  ومتابعة  باملركبة، 
لإ�سالح  التاأمني  �سركة  موافقة 
املركبة، عالوة على �سحب املركبة 

متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة  ل���ربام���ج 
الأم��ث��ل والح���رتايف مع  للتعامل 
ح������الت ح�������وادث امل���رك���ب���ات على 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���ط���رق 
مكثفاً  ا���س��ت��خ��دام��اً  ت�سهد  وال��ت��ي 
وازدحامات  ال�سائقني  ق��ب��ل  م��ن 
املوؤ�س�سة  اأن  م�����س��رياً  م����روري����ة، 
اجلمهور  م��ن  امل��ك��امل��ات  ت�ستقبل 

املوؤ�س�سة  ال��ت��زام  م��ن  ج���زء  وت��ع��د 
امل���������س����ت����م����ر ل�����ت�����ق�����دمي خ�����دم�����ات 
القيادة  ت��وج��ه��ات  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى 
ورفاهية  �سعادة  حتقيق  يف  العليا 
الفئات  خم��ت��ل��ف  م����ن  امل��ج��ت��م��ع 
خلدمتهم  ال�����س��ع��ي  خ�����الل  م����ن 
التقيد  دون  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب�������س���ورة 
م�سرياً  حم��ددي��ن،  ومكان  بزمان 

حممد ال�سرقي يطلع على خطط الفجرية للموارد الطبيعية للتحول الرقمي
•• اأبوظبي -وام:

بن حمد  ال�سيخ حممد  �سمو  اأك��د 
عهد  ويل  ال�������س���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
الفجرية �سرورة موا�سلة العمل يف 
ال�سامل  الرقمي  التحول  م�ساريع 
ع���ل���ى ���س��ع��ي��د ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
يج�سد  ال��ذي  بال�سكل  احلكومية، 
تطوير  يف  احلكيمة  قيادتنا  روؤي��ة 
ب���اخل���دم���ات  والرت������ق������اء  الأداء 
ر�سا  حت���ق���ي���ق  يف  ت�������س���ه���م  ال����ت����ي 
وفق  وذلك  و�سعادتهم،  املتعاملني 
والتطبيقات،  الب��ت��ك��ارات  اأح���دث 
تلحظ  اأن  ����س���رورة  ع��ل��ى  م�����س��دداً 
املن�سودة  الرقمي  التحول  عملية 
التنمية  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ال���س��ت��ج��اب��ة 

امل�ستدامة يف اإمارة الفجرية.

العتماد  مثل  احلديثة  الرقمية 
على حتليل البيانات الكبرية.

اأه����م  م����ن  اأن  الأف����خ����م  واأ������س�����اف 
النتائج امل�ستقبلية مل�سروع التحول 
املوؤ�س�سة  اع���ت���م���اد  ه���و  ال���رق���م���ي، 
ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  حت��ل��ي��ل  ع��ل��ى 
بها  املتعلقة  والتقنيات  والأدوات 
مل��ع��رف��ة وت���وق���ع ح��ج��م وح���اج���ات 
من  لأي  امل�ستقبلية  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
خدمات املوؤ�س�سة، وبالتايل حتديد 
البناء  ميكن  حم��ددة  م�ستهدفات 
ب�ساأن  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  عليها 
اخلدمات وامل�ساريع التي تقوم بها 
املوؤ�س�سة. وبدوره اأكد املهند�س علي 
قا�سم املدير العام ملوؤ�س�سة الفجرية 
للموارد الطبيعية حر�س املوؤ�س�سة 
دولة  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة  ع��ل��ى حتقيق 

غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات والت���������س����ال 
للمركبات  الإل���ك���رتوين  وال��رب��ط 
الطائرات  وا���س��ت��خ��دام  الم���ارة  يف 
عمليات  يف  درون  ط���ي���ار  ب������دون 

املراقبة والتفتي�س البيئي.
الفجرية  ع��ه��د  ويل  �سمو  واأ����س���اد 
موؤ�س�سة  يف  ال���ع���ام���ل���ني  ب���ج���ه���ود 
الطبيعية  ل����ل����م����وارد  ال���ف���ج���رية 
الرقمي  التحول  م�سروع  لإجن���از 
والذي يهدف اإىل الرتقاء بالأداء 
ت����ق����دمي خ���دم���ات  والب����ت����ك����ار يف 
متميزة للمتعاملني، م�سيداً �سموه 
املوؤهلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  ب��ق��درة 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
احل��ك��وم��ي��ة امل�����س��ن��دة ال��ي��ه��م اإىل 
بكل  معه  التعامل  ميكن  م�ستوى 

�سهولة وي�سر.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه يف 
�سعادة  الأم���ريي  بالديوان  مكتبه 
الفخم  ���س��ي��ف  امل��ه��ن��د���س حم��م��د 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
الطبيعية  ل����ل����م����وارد  ال���ف���ج���رية 
العام  املدير  قا�سم  علي  واملهند�س 
�سموه  اط���ل���ع  ح��ي��ث  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  نتائج  على 
املتعلقة بالتحول الرقمي وحتليل 
من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  البيانات، 
املنجزة  ال�سرتاتيجية  امل�����س��اري��ع 
املقدمة  للخدمات  املجال،  هذا  يف 
�سموه  وتعّرف  املتعاملني.  لإ�سعاد 
م���ن وف����د امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى اأح����دث 
امل�����س��اري��ع ال��ذك��ي��ة وامل��ب��ت��ك��رة التي 
وتخطيط  اإدارة  ب��رن��ام��ج  �سملت 
وم�ساريع   ERp املوؤ�س�سة  م��وارد 

و�سدد �سمو ويل العهد على �سرورة 
بالبيئة  واله�����ت�����م�����ام  احل�����ر������س 
جميع  يف  ال����س���ت���دام���ة  وحت��ق��ي��ق 
يف  كبري  دور  م��ن  لها  مل��ا  امل�ساريع، 
الطبيعية.  امل���وارد  على  املحافظة 
وت���ق���دم ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س حممد 
والمتنان  بال�سكر  الأف��خ��م  �سيف 
الفجرية على  �سمو ويل عهد  اإىل 
ورعايته  للموؤ�س�سة  الكبري  دعمه 
مقدمتها  ويف  لرباجمها  الكرمية 

م�سروع التحول الرقمي.
التحول  اإن م�سروع  الأفخم  وق��ال 
نقلة  اإح��داث  اإىل  يهدف  الرقمي، 
وتقدمي  املوؤ�س�سة  اأداء  يف  نوعية 
مراجعة  ع���رب  وذل�����ك  خ��دم��ات��ه��ا 
عملياتها  ك��اف��ة  ت�سميم  واإع������ادة 
التقنيات  ب��ت��وظ��ي��ف  ال���داخ���ل���ي���ة، 

ل��ت��ق��دمي خدمات  ت��وؤه��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
ع�سرية حتافظ على بيئة الفجرية 
ومواردها الطبيعية وتتنا�سب مع 
والطموحات،  ال��ت��ح��دي��ات  ح��ج��م 

من  الفجرية،  وحكومة  الم���ارات 
خالل �سعيها امل�ستمر نحو تطوير 
الو�سائل  اأح��دث  با�ستثمار  اأدائ��ه��ا 
الفنية  والإمكانات  التكنولوجية، 

تطلعات  حت��ق��ق  ذات����ه  ال��وق��ت  ويف 
املجتمع واملتعاملني.

ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي 
مدير مكتب �سمو ويل العهد.

توفر الوقت واجلهد على املتعاملني

قائد عام ال�سرطة يد�سن حمطة فح�ص نقل املواد اخلطرة يف راأ�ص اخليمة
•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

د�سن اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
حمطة فح�س وت�سجيل مركبات نقل املواد اخلطرة يف منطقة ال�ساعدي 
بح�سور جمال اأحمد الطري رئي�س جمل�س اإدارة هيئة املوارد العامة العميد 
حممد عبد اهلل الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين ، وعدد من كبار �سباط 

القيادة واإدارة هيئة املوارد العامة.
اأن افتتاح هذه املحطة بالتعاون  اإىل  راأ�س اخليمة  واأ�سار قائد عام �سرطة 
مع كل من اإدارة الدفاع املدين بالإمارة وهيئة املوارد العامة يندرج �سمن 

اأحدث  وفق  اخليمة  راأ���س  يف  املتعاملني  وخدمة  اخلدمات  تطوير  �سيا�سة 
اأعلى  الوقت واجلهد عليهم وت�سهم يف حتقيق  التي توفر  املعايري واملزايا 

درجات الأمن وال�سالمة يف طرقاتها .
اخلطرة  امل��واد  نقل  مركبات  وت�سجيل  فح�س  حمطة  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
الكوادر  توافر  خالل  من  املقدمة  للخدمات  متميزة  نوعية  اإ�سافة  ت�سكل 
ال��ب�����س��ري��ة امل��وؤه��ل��ة ف��ي��ه��ا واأح�����دث اأج���ه���زة ال��ف��ح�����س وف���ق اأف�����س��ل املعايري 
املتخ�س�سة  للمركبات  املثايل  الفح�س  ت�سمن  التي  العاملية  واملوا�سفات 

وتقدمي اخلدمة ال�ساملة املتكاملة حتت �سقف واحد .
امل��وارد العامة يف راأ�س اخليمة  اإدارة هيئة  اأو�سح رئي�س جمل�س  من جهته 

اأن املحطة ت�سم م�سربني لفح�س مركبات نقل املواد اخلطرة باإ�سراف 5 
فنيني خ�سعوا لدورة تدريبية يف اأحد املعاهد املعتمدة واملتخ�س�سة يف دبي 
الر�سمية  العمل  �ساعات  التخ�س�سية خالل  املركبات  اأن��واع  لفح�س جميع 
اعتبارا من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحا وحتى الثانية والن�سف ظهرا 

.
رحلة  تقليل  يف  �ست�سهم  فيها  املتبعة  العمل  واآل��ي��ة  املحطة  ه��ذه  اأن  واأف���اد 
واح��د خالفا  �سقف  املطلوبة له حتت  املتعامل من خالل تقدمي اخلدمة 
لهيئة حماية  التوجه  العميل  فيه على  يتوجب  كان  الذي  ال�سابق  للنظام 
البيئة والتنمية واإدارة الدفاع املدين وهيئة املوارد العامة وبالتايل توفري 

التي تعترب  املتعاملني  اإ�سعاد  اأق�سى درجات  الوقت واجلهد عليه وحتقيق 
اأحد اأبرز اأهداف الهيئة ، م�سريا اإىل اأن اإن�ساء حمطة فح�س مركبات نقل 
املواد اخلطرة خارج املدينة وحتديدا يف منطقة ال�ساعدي يهدف اإىل تاأمني 
اأية اأخطار  �سالمة مرتادي وم�ستخدمي الطرق الداخلية وحمايتهم من 
احلكومية  اجلهات  اإىل  ال�سابقة  التنقل  رحلة  خ��الل  تظهر  قد  حمتملة 

املعنية لفح�س وت�سجيل وترخي�س هذه النوعية من املركبات .
وا�ستمع احل�سور ل�سرح مف�سل من مي�سون الذهب مدير عام هيئة املوارد 
بالإنابة عن اأق�سام املحطة واآلية عملها املتبعة يف ا�ستقبال املراجعني واجناز 

معامالتهم قبل اأن يتجولوا يف مرافق املحطة املختلفة .

•• اأبوظبي-وام:

بيئة مثالية لفئة  الهمم على تهيئة  العليا لأ�سحاب  زايد  حتر�س موؤ�س�سة 
وامل�ساهمة  واجتهاد  بجد  والعمل  الإب���داع  على  لت�سجيعهم  الهمم  اأ�سحاب 
ا�ستثمار  من  متكينهم  اىل  �سعيا  الإم���ارات  دول��ة  بالدهم  تنمية  م�سرية  يف 
طاقاتهم والندماج يف �سوق العمل املحلي بتقدمي منتجات حتمل العالمة 

التجارية لأ�سحاب الهمم “النحلة«.
ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  ثالثية  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  وق��د 
الزي  خياطة  ب�ساأن  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  وموؤ�س�سة  املجتمع  تنمية 
واملتو�سطة  الأ�سا�سية  لل�سفوف  الدرا�سية  املراحل  املدر�سي لطلبة عدد من 
والثانوية تقوم مبوجبها اإلزام ال�سركات من القطاع اخلا�س باإ�سناد اأعمال 

وخدمات خياطة وتوفري الزي املدر�سي للطلبة امللتحقني باملدار�س التابعة 
لها على م�ستوى الدولة بن�سبة ل تقل عن %1 من الكمية املتعاقد عليها 

للزي لتكون من اإنتاج ور�س اخلياطة لإ�سحاب الهمم باملوؤ�س�سة.
عن  يقل  ل  م��ا  ت��دري��ب  على  الهمم  لأ���س��ح��اب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  وتعمل 
ت�سنيع  بعمليات  اخلا�سة  اجلاهزية  لتحقيق  الهمم  اأ�سحاب  من   /100/
تقدمي  يف  الت�سميم  با�ستوديو  املوؤ�س�سة  منت�سبو  جنح  حيث  املدر�سي  ال��زي 
للخياطة  امل�سعود  �سركة  مع  بالتعاون  متميزة  مبوا�سفات  املدر�سي  ال��زي 

لتحقيق هدفها الرئي�سي املتمثل يف متكني ودمج منت�سبيها يف املجتمع وخلق 
فر�س عمل مع القطاع اخلا�س لأ�سحاب الهمم. واأكد املهند�س حممد �سيف 
العريفي مدير اإدارة مركز زايد للتاأهيل الزراعي واملهني يف ت�سريح لوكالة 
دم��ج ومتكني  على  الر�سيدة  ال��دول��ة  /وام/ حر�س حكومة  الم���ارات  اأن��ب��اء 
اأ�سحاب الهمم ح�سب اإمكانياتهم وقدراتهم. واأ�ساد بدعم �سمو ال�سيخ خالد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم 
..لفتا اىل اأن زايد العليا تنفذ ا�سرتاتيجيات تهدف اىل عمل حتول جذري 

�سناعية  انتاجية  منظومة  و�سع  خالل  من  وذل��ك  الهمم  اأ�سحاب  لتاأهيل 
لتوفري منتجات اأ�سحاب الهمم يف ال�سوق املحلية وتطوير قدراتهم ملواكبة 
احتياجات ال�سوق الماراتي. واأ�سار اىل اأنه بناء على ذلك مت اإحلاق منت�سبي 
املوؤ�س�سة  مقر  يف  تنظيمها  مت  التي  والن�سيج  اخلياطة  ب��ور���س  العليا  زاي��د 
بالتعاون مع جهات حكومية خا�سة ..بال�سافة اىل التو�سع يف اإنتاج الور�س 
امليكانيكية وور�س النجارة والنتاج الزراعي ليكون هناك ظهور اأكرب ملنتجات 
اأ�سحاب الهمم يف ال�سوق املحلية. من جانبهم اأعرب منت�سبا زايد العليا يف 
ا�ستوديو ت�سميم الزي املدر�سي الطالب �سعود علي را�سد البطيني والطالبة 
امنة ابراهيم احلو�سني عن فخرهما بالهتمام الذي يلقاه اأ�سحاب الهمم 
اأن هذه الفئة يف جمتمع الإمارات  اإىل  العليا ..م�سريين  من موؤ�س�سة زايد 

منتجة وقادرة على الجناز.

خياطة الزي املدر�سي باأيدي اأ�سحاب الهمم
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اأخبـار الإمـارات
انطلق ملتقى البيئيون ال�سغار 

•• كلباء -وام:

مركز  يف  ال�سغار  البيئيون  ملتقى  من  الثانية  الن�سخة  فعاليات  انطلقت 
احلفية ل�سون البيئة اجلبلية مبدينة كلباء التابع لهيئة البيئة واملحميات 
ت�ستمر  والتي  ال�ستدامة”  �سفراء  كلنا  �سعار  حتت  بال�سارقة  الطبيعية 
حتى ال� 18 من يوليو اجلاري مب�ساركة جمل�س ال�سارقة الريا�سي واأبناء 
30 طفاًل من الفئة العمرية  موظفات الهيئة وي�ستهدف برنامج امللتقى 

من 12 اإىل 17 عاماً.
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
بال�سارقة: نحر�س على تنظيم هذه الفعالية التي لقت يف ن�سختها الأوىل 
اإعجاباً كبرياً من الأطفال وتفاعاًل حيوياً لفتاً منهم نظراً لكونها ت�سهم 

باإ�سراكهم يف امل�سهد البيئي عملياً .

قرقا�ص يلتقي وزير خارجية غامبيا
•• اأبوظبي - وام:

التقى معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية ام�س معايل مامادو 
الإم��ارات وجمهورية غامبيا،  دولة  الثنائية بني  العالقات  تانغارا وزير خارجية غامبيا، ومت بحث 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأجراها  التي  الرفيعة  املحادثات  ونتائج 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع فخامة اآداما بارو رئي�س غامبيا خالل زيارته اإىل 

الدولة والتي رّكزت على توطيد عالقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين.
وبحث معايل وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية مع الوزير ال�سيف خالل اللقاء - الذي جرى يف ديوان 
عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف اأبوظبي - جمالت تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بني دولة 

المارات وجمهورية غامبيا.

ا�صتعدادًا النطالق اأول رائد ف�صاء اإماراتي اإىل حمطة الف�صاء الدولية

رائدا ف�ساء الإمارات يتدربان يف مركز لندون بي جون�سون للف�ساء التابع لوكالة نا�سا

الأ�سر الإماراتية والكويتية تعر�سان منتجاتها التقليدية فى املعر�ص امل�سرتك بدبي

مع كربى وكالت الف�ساء العاملية 
توجهات  ل���دع���م  ج���ه���ودن���ا  ���س��م��ن 
اإماراتية  ك�����وادر  ب���اإع���داد  ال���دول���ة 
العلمي  ال��ت��ق��دم  اإث�����راء  يف  ت�����س��ه��م 
املزيد  وحتقيق  الب�سرية  خل��دم��ة 
وعلوم  �سناعة  يف  الإجن����ازات  م��ن 
يخدم  مب�����ا  ال���ف�������س���اء  واأب������ح������اث 
بالو�سول  ال��ط��م��وح��ة  ال��ت��ط��ل��ع��ات 
على  ق���ائ���م  وط���ن���ي  اق���ت�������س���اد  اىل 
وتاأتي  والإب��داع.  والبتكار  املعرفة 
الف�ساء  رائ���دي  ت��دري��ب��ات  مرحلة 

نا�سا جتارب علمية ت�سمل الأبحاث 
الذي  املهمة  التي �سيجريها فريق 
ينطلق يف 25 �سبتمرب اإىل حمطة 
ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة؛ وت��در���س هذه 
الأبحاث تاأثري الف�ساء على الب�سر 
يف بيئة منعدمة اجلاذبية تقريباً. 
املتواجد  ال��ف��ري��ق  ���س��ي��ج��ري  ك��م��ا 
عدده  و�سيكون  املحطة  م��ن  على 
و���س��ول هزاع  م��ع  اأ���س��خ��ا���س  ت�سع 
الأ�سا�سي  ال��ط��اق��م  م��ع  امل��ن�����س��وري 
للمهمة اإىل املحطة، جمموعة من 

ال��ت��ج��ارب ل مي��ك��ن اإج��رائ��ه��ا على 
الأر�����س، وت�سهم ه��ذه اجل��ه��ود يف 
بالأر�س  الب�سرية  املعارف  تو�سيع 
الفيزيائية  وال���ع���ل���وم  وال��ف�����س��اء 
ت��ع��ود بالنفع  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

على حياة الإن�سان اليومية.
�سعادة  ق������ال  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
ال�����س��ي��ب��اين، مدير  ي��و���س��ف ح��م��د 
ع�������ام م����رك����ز حم����م����د ب�����ن را�����س����د 
على  امل��رك��ز  “يحر�س  ل��ل��ف�����س��اء: 
مهمة  ا�سرتاتيجية  �سراكات  بناء 

يف  وامل��وا���س��ل��ة  للمناف�سة  الفر�سة 
امل�ساريع  ن��ح��و  جن��اح��ه��م  م�����س��رية 
اخلا�سة وهم بال �سك قادرون على 
تنموية  �سخ�سية  اإجن���ازات  حتقيق 

م�ستدامة.
واأ�سارت معاليها اإىل اأهمية املعر�س 
الجتماعية  اجل��وان��ب  يف  وقيمته 
لالأ�سرة  والتنموية  والقت�سادية 
وامل��ج��ت��م��ع م��ع��ززي��ن ب��ذل��ك اأه���داف 
امل�����س��ت��دام��ة ع���رب توفري  ال��ت��ن��م��ي��ة 
للفئات  جم���ت���م���ع���ي���ة  ام�����ت�����ي�����ازات 

الإلكرتوين  الف�ساء  عرب  املنتجات 
التقليدية  ال��ن��ق��دي��ة  ب��ال��ع��م��الت 
رائدة  وخ��ط��وة  �سابقة  ي��ع��د  وذل���ك 
الذي  الأم��ر  املنطقة  م�ستوى  على 
عملية  تو�سيع  على  وي�ساعد  يعزز 
حمليا  اأك�������رب  ب�����س��ك��ل  ال���ت�������س���وي���ق 
الأ�سر  مل��ن��ت��ج��ات  وع��امل��ي��ا  واإق��ل��ي��م��ي��ا 
تنمية  وزارة  تدعمها  التي  املنتجة 

املجتمع.
املعر�س  اأه��م��ي��ة  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك�����دت 
املجتمعية  ال�����س��راك��ة  ي��ع��زز  ال����ذي 

ب���ني دولتي  الأخ����وي����ة  وال��ت��ن��م��وي��ة 
لنجاح  تعزيزا  وال��ك��وي��ت  الإم����ارات 
جتربة الأ�سر املنتجة واحلر�س على 
م�ساريعها  وتطوير  اأفقها  تو�سيع 
ومنتجاتها مبدية معاليها اإعجابها 
املعر�س من منتجات  مبا يت�سمنه 
فيها حر�س  يتجّلى  والتي  متميزة 
اأ�سحاب امل�ساريع املنزلية واملتناهية 
على  املعر�س  يف  امل�ساركني  ال�سغر 
حتقيق واقع اأف�سل من حيث جودة 
امل�ستهلك مبا مينحهم  املنتج وثقة 

•• هيو�صنت-الفجر: 

لنطالق  ال���س��ت��ع��دادات  اإط����ار  يف 
اإىل  اإم�����ارات�����ي  ف�����س��اء  رائ�����د  اأول 
الف�ساء الدولية بعد نحو  حمطة 
مركبة  م���ن  ع��ل��ى  اأ���س��اب��ي��ع   10
الرو�سية،   ”15 اإ���س  اإم  “�سويوز 
الإماراتيان،  ال��ف�����س��اء  رائ����دا  ب���داأ 
هزاع املن�سوري، و�سلطان النيادي، 
جم���م���وع���ة ت���دري���ب���ات ج����دي����دة يف 
مركز لندون بي جون�سون للف�ساء 
الف�ساء  لوكالة  التابع   ،)JSC(
وي�سمل  )ن����ا�����س����ا(.  الأم����ري����ك����ي����ة 
ال��ت��ي ت�ستمر  ال��ت��دري��ب��ات  ب��رن��ام��ج 
مل�����دة اأ����س���ب���وع���ني  ال���ت���دري���ب على 
الق�سم  ومكونات  وح��دات  خمتلف 
الف�ساء  حم��ط��ة  م���ن  الأم���ري���ك���ي 
املخترب  ي�����س��م  وال�����ذي  ال���دول���ي���ة، 
“كولومبو�س”  وخمترب  الياباين 
اإجراء  وع��ل��ى  العلمية،  ل��الأب��ح��اث 
اأب�����ح�����اث ع���ل���م���ي���ة ب����ال����ت����ع����اون مع 
نا�سا  ع��ق��دت وك��ال��ة  ال��وك��ال��ة. كما 
الأ�سا�سي  للطاقم  �سحفي  موؤمتر 
حمطة  اإىل  �ستنطلق  التي  للبعثة 
�سبتمرب   25 يف  الدولية  الف�ساء 
وقائد  امل���ن�������س���وري  ه�����زاع  وت�����س��م 
الرو�سي  ال��ف�����س��اء  رائ����د  ال��رح��ل��ة 

وال��ع��ي�����س يف ظروف  ال��ف�����س��اء  اإىل 
خمتلفة عن بيئتنا الطبيعية.« 

امل����وؤمت����ر  وخ�������الل م�������س���ارك���ت���ه يف 
ن��ا���س��ا يف  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  ال�سحفي 
التابع  للف�ساء  ج��ون�����س��ون  م��رك��ز 
اإن هذه  املن�سوري:  لها، قال هزاع 
املهمة م�سوؤولية كبرية على عاتقنا، 
ونحن م�ستعدون لها جيدا ونبذل 
ق�����س��ارى ج��ه��دن��ا لإجن���اح���ه���ا من 
امل�ستوى  العالية  التدريبات  خالل 
التي نتلقاها والعمل الدوؤوب الذي 
الطاقم.” واأ�ساف:  م��ع  ب��ه  ن��ق��وم 
ال���ت���ج���ارب  خ������الل  م�����ن  “ناأمل 
العلمية التي ن�سارك بها اأن نرتك 
ع��الم��ة ب���ارزة ل��الإم��ارات يف �سجل 
يف  ت�سهم  وال��ت��ي  الف�ساء،  مهمات 

اإثراء املعرفة الب�سرية«. 
املن�سوري،  ه�����زاع  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
الف�ساء  حم���ط���ة  اإىل  ���س��ي��ذه��ب 
ال������دول������ي������ة ع����ل����ى م������ن م���رك���ب���ة 
اأم  “�سويوز  ال��رو���س��ي��ة  ال��ف�����س��اء 
���س��ت��ن��ط��ل��ق من  15” ال���ت���ي  اأ�������س 
يف  “بايكونور” الف�سائية  حمطة 
�سبتمرب   25 بتاريخ  كازاخ�ستان 
املقبل؛ حيث �سيق�سي 8 اأيام على 
من املحطة، ثم �سيعود على من 

املركبة “�سويوز اإم اإ�س 12«.

اأول����ي����غ ���س��ك��ري��ب��وت�����س��ك��ا، ورائ������دة 
الف�ساء الأمريكية جي�سيكا مري. 

ياأتي ذلك يف اإطار اتفاق بني مركز 
ووكالة  للف�ساء،  را�سد  بن  حممد 
على  )ن��ا���س��ا(،  الأمريكية  الف�ساء 
التدريبات  م��ن  جم��م��وع��ة  اإج����راء 
ل����رائ����دي ال��ف�����س��اء الإم���ارات���ي���ني 
جون�سون  ب����ي  ل����ن����دون  م���رك���ز  يف 
اج���راء  وع��ل��ى   ،)JSC( ل��ل��ف�����س��اء 
املهمات  ت��ن��ا���س��ب  ع��ل��م��ي��ة  اأب����ح����اث 
ق�سرية املدى اإىل حمطة الف�ساء 

الدولية.
وت�سمل التدريبات التي �سيخو�سها 
رائدا الف�ساء الإماراتيان الأجهزة 
“نا�سا”  لوكالة  التابعة  وامل��ع��دات 
املوجودة على من حمطة الف�ساء 
والتعامل م��ع ح��الت ال��ط��وارئ ل 
اأو  ال��ه��واء  �سغط  انخفا�س  �سيما 
ت�����س��رب غ���از الأم��ون��ي��ا يف املحطة. 
املن�سوري  ل��ه��زاع  �س�سيت�سنى  كما 
و���س��ل��ط��ان ال��ن��ي��ادي ال��ت��ع��رف على 
الف�ساء  حم���ط���ة  اأج���������زاء  ك����اف����ة 
ال��دول��ي��ة ع��ن ط��ري��ق من���وذج كامل 
من املحطة موجود يف مقر وكالة 
الرو�سي  الق�سمني  ي�سم  “نا�سا” 

والأمريكي. 
يف  ال��ت��دري��ب��ات  ب��رن��ام��ج  ويت�سمن 

املن�سوري  ه������زاع  الإم�����ارات�����ي�����ني 
نا�سا  وكالة  مع  النيادي  و�سلطان 
الأمريكية بعد اجتيازهما برنامج 
املركز  يف  املا�سي  ال�سهر  التدريب 
التابع  ال��ف�����س��اء  ل����رواد  الأوروب������ي 
ل���وك���ال���ة ال��ف�����س��اء الأوروب�����ي�����ة يف 
لإر�سال  ال�ستعدادات  �سمن  اأملانيا 
بعد نحو  اإماراتي  رائد ف�ساء  اأول 

ع�سرة اأ�سابيع«.
واأو�سح �سامل املري، م�ساعد املدير 
العام لل�سوؤون العلمية والتقنية يف 
للف�ساء،  را���س��د  ب��ن  م��رك��ز حممد 
ب��رن��ام��ج الإم������ارات لرواد  وم��دي��ر 
امل���رح���ل���ة من  ه����ذه  اأن  ال���ف�������س���اء، 
اأ���س��ا���س��ي��ة ل�سقل  ال��ت��دري��ب��ات ه���ي 
م���ه���ارات امل��ن�����س��وري وال��ن��ي��ادي يف 
التعامل مع الأج��ه��زة امل��وج��ودة يف 
حمطة الف�ساء الدولية والتعرف 
احلياة على  على جوانب عدة من 
الطعام.  اع���داد  مثل  املحطة  م��ن 
من  الإم����ارات  “ُت�ساهم  واأ���س��اف: 
ف�ساء  رائ�����د  اأول  ار�����س����ال  خ����الل 
اإماراتي عربي اإىل حمطة الف�ساء 
العلمية  التجارب  باإثراء  الدولية 
الن�سان  تفاعل ج�سم  تدر�س  التي 
مع بيئة اجلاذبية ال�سغرى ومدى 
حتمله للتغيريات امل�ساحبة لل�سفر 

ب���ن را�سد  ي�����س��رف م���رك���ز حم��م��د 
“الإمارات  برنامج  على  للف�ساء 
جزءاً  يعد  الف�ساء” ال��ذي  ل���رواد 
من “الربنامج الوطني للف�ساء” 
الأوىل  الدفعة  اإع��داد  اإىل  ويهدف 
من رواد الف�ساء للم�ساركة يف مهام 
ا�ستك�ساف الف�ساء العاملية. وي�سهم 
الربنامج يف حتقيق ال�سرتاتيجية 
كوادر  لتطوير  الرامية  الوطنية 
القادمة  الأج��ي��ال  واإع����داد  علمية 
العاملية،  امل�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  وف����ق 
يف  للم�ساركة  تطلعاتهم  ويحقق 
وطموحات  العلمية  ال�ستك�سافات 

الدولة يف هذا املجال. 
لرواد  الإم����ارات  برنامج  ويحظى 
الف�ساء بدعم مبا�سر من �سندوق 
وتقنية  الت�����س��الت  قطاع  تطوير 
للهيئة  التمويلي  الذراع  املعلومات 
الت�سالت،  قطاع  لتنظيم  العامة 
اأطلق  ال��ذي  ال�سندوق،  ه��ذا  ويعد 
يف عام 2007، الأول من نوعه يف 
ويهدف  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 
والتطوير  البحث  جهود  دعم  اإىل 
الدولة،  يف  الت�����س��الت  ق��ط��اع  يف 
واإث����راء ودع���م وت��ط��وي��ر اخلدمات 
الدولة يف  اندماج  وتعزيز  التقنية 

القت�ساد العاملي.

•• دبي -وام:

بنت  ح�سة  م��ع��ايل  ام�����س  افتتحت 
عي�سى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع 
ومعايل �سعد اإبراهيم اخلراز وزير 
ال�سوؤون الجتماعية بدولة الكويت 
لالأ�سر  امل�سرتك  املعر�س  ال�سقيقة 
املقام  املنتجة  الكويتية  الإم��ارات��ي��ة 
ي�ستمر حتى  وال���ذى  م��ول  دب��ي  يف 
 29 مب�ساركة  اجلاري  يوليو   20
اإم���ارات���ي���ة وك��وي��ت��ي��ة منتجة  اأ����س���رة 
مما يتيح للزوار واملت�سوقني جتربة 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وف��ر���س��ة ن��وع��ي��ة تعزز 
ال�����س��ي��ف��ي يف دبي  ال��ت�����س��ّوق  م��ت��ع��ة 

مول.
عدد  ممثلو  املعر�س  افتتاح  ح�سر 
م���ن ال�������س���ف���ارات وال��ق��ن�����س��ل��ي��ات يف 
ال��دول��ة وم�����س��وؤول��و دوائ���ر احتادية 
من  ع������دد  ج����ان����ب  اإىل  وحم���ل���ي���ة 
املجتمع  تنمية  وزارة  يف  امل�سوؤولني 
الإماراتية  الأ����س���ر  ت��ع��ر���س  ح��ي��ث 
وال���ك���وي���ت���ي���ة امل�������س���ارك���ة ع������ددا من 
ع�سرية  ب��روح  التقليدية  املنتجات 
ومالب�س  املطبوعات  ت�سمل  والتي 
والعبايات  واجل��الب��ي��ات  الأط���ف���ال 
والأواين  وال�����دخ�����ون  وال����ع����ط����ور 
باأياد  امل�سنعة  والبهارات  املزخرفة 

وبلم�سة  اخل���ل���ي���ج���ي  وال������������رتاث 
احل���داث���ة وال��ت��ط��ور وال��ت��ي تعك�س 
ال�سخ�سية  الإجن���ازات  من  ق�س�سا 

حتت مظلة الأ�سر املنتجة.
اأب�������دى م���ع���ايل �سعد  م����ن ج���ان���ب���ه 
ال�سوؤون  وزي�����ر  اخل�����راز  اإب���راه���ي���م 
الجتماعية بدولة الكويت ال�سقيقة 
م�ساركة  ون��وع��ي��ة  بحجم  اإع��ج��اب��ه 
الأ����س���ر ال��ك��وي��ت��ي��ة والإم���ارات���ي���ة يف 
امل�������س���رتك وق���ي���م���ة هذا  امل���ع���ر����س 
اخلليجي  ال���ت���ن���م���وي  احل���������س����ور 

والزيوت  املحلي  والع�سل  اإماراتية 
الطبيعية واحللويات.

وق��ال��ت م��ع��ايل ح�����س��ة ب��ن��ت عي�سى 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة  ب��وح��م��ي��د 
خ��الل اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���س اأن ال���وزارة 
ويف اإط�����ار ج��ه��وده��ا مل��واك��ب��ة روؤي���ة 
وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة دول������ة الإم��������ارات 
الأ�سر  �سلع  بتوفري  بادرت   2021
العمالت  ب��وا���س��ط��ة  للبيع  املنتجة 
جانب  اإىل  اجل�����دي�����دة  ال���رق���م���ي���ة 
عمليات ال�سراء املتاحة حاليا لهذه 

اأهميته  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
والتعريفية  والرتويجية  الثقافية 
املنزلية  وامل�ساريع  الأ�سر  مبنتجات 
ث���م���اراً مقنعة  ت���وؤت���ي  ب������داأت  ال���ت���ي 
والت�سجيع  الدعم  من  �سنوات  بعد 

والتحفيز على امل�ستوى احلكومي.
ودع����ت م��ع��ايل ح�����س��ة ب��ن��ت عي�سى 
مول  دبي  وزوار  اجلمهور  بوحميد 
اإىل زي���ارة امل��ع��ر���س وال��ت��ع��رف على 
تقليدية  منتجات  م��ن  يحتويه  م��ا 
الثقافة  وح�������ي  م�����ن  وع���������س����ري����ة 

امل�سرتك يف واح��د من اأح��دث واأملع 
املراكز التجارية اإقليميا وعامليا.

املعر�س  ه����ذا  اأن  ذك�����ره  اجل���دي���ر 
امل�سرتك هو الثاين �سمن ال�سراكة 
امل�ستدامة بني  املجتمعية  التنموية 
دولتي الإمارات والكويت وذلك بعد 
تنظيم املعر�س الأول امل�سرتك بني 
الأ�سر الإماراتية والكويتية املنتجة 
الفرتة  خالل  اأ�سرة   30 مب�ساركة 
فرباير   4 ح��ت��ى  ي��ن��اي��ر   31 م���ن 

املا�سي يف دولة الكويت.

ينظمه مركز احلفية ل�صون البيئة اجلبلية ملدة خم�صة اأيام

فعاليات متنوعة وجاذبة يف ملتقى البيئيون ال�سغار حتت �سعار كلنا �سفراء ال�ستدامة
•• ال�صارقة-الفجر:

الن�سخة  فعاليات  موؤخراً  انطلقت 
البيئيون  “ملتقى  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
ل�سون  احلفية  مركز  ال�سغار” يف 
كلباء،  مب��دي��ن��ة  اجل��ب��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع 
�سعار  حت��ت  ب��ال�����س��ارق��ة،  الطبيعية 
والتي  ال�ستدامة”،  �سفراء  “كلنا 
ت�ستمر حتى الثامن ع�سر من يوليو 
اجلاري، مب�ساركة جمل�س ال�سارقة 
ال����ري����ا�����س����ي، واأب�����ن�����اء امل���وظ���ف���ات، 
وي�����س��ت��ه��دف ب��رن��ام��ج امل��ل��ت��ق��ى 30 
 12 طفاًل من الفئة العمرية من 

اإىل 17 عاماً.
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي، 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
“نحر�س  ب��ال�����س��ارق��ة:  الطبيعية 
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  تنظيم  ع��ل��ى 
اإعجاباً  الأوىل  ن�سختها  يف  لق��ت 
وتفاعاًل  الأط�����ف�����ال،  م����ن  ك����ب����رياً 

البيئة  تاأ�سي�س جيل واعي بق�سايا 
الرقابة  روح  وت��ن��م��ي��ة  امل��ع��ا���س��رة، 
الذاتية لديهم، وتعزيز روح العمل 

خم�سة  لنعي�س  علينا  تطل  الثانية 
البيئي  م���ع  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���امل  اأي�����ام يف 
واأن�سطة  فعاليات  وم��ع  ال�سغري، 

لكونها  ن��ظ��راً  منهم،  لف��ت��اً  حيوياً 
البيئي  امل�سهد  باإ�سراكهم يف  ت�سهم 
ن�سختها  هي  وه��ا  وتوعوياً.  عملياً 

وبرامج متنوعة وجاذبة«.
برنامج  اأن  ال�����س��وي��دي  واأو���س��ح��ت 
امل�����س��اه��م��ة يف  امل��ل��ت��ق��ى ي�����س��ع��ى اإىل 

تثقيفية  بيئية  ورح��الت  تعريفية، 
ترفيهية.

اإىل امل�ساهمة يف  ويهدف الربنامج 
وتر�سيخ  الأخالقية،  القيم  تنمية 
وحتمل  الذاتية  الرقابة  روح  مبداأ 
وتعزيز  امل�ساركني،  لدى  امل�سوؤولية 
والتطوعي،  اجلماعي  العمل  روح 
وال����رتك����ي����ز ع���ل���ى ال��ت��ن�����س��ئ��ة وفق 
اإك�ساب  خالل  من  البيئية  الثقافة 
جتاه  الإيجابية  الجت��اه��ات  الفرد 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

اجل��م��اع��ي وال��ت��ط��وع��ي، م��ن خالل 
البيئية،  ب��امل�����س��ك��الت  ت��ع��ري��ف��ه��م 
مواردها  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  وال���دع���وة 
ا�ستخداماً �سليماً، واملحافظة عليها، 
اأه��م��ي��ة بالغة  ي�����س��ك��ل ذل����ك  ح��ي��ث 
ال�سعور  وغ��ر���س  ال��وع��ي،  تنمية  يف 
ب��امل�����س��وؤول��ي��ة جت���اه ال��ب��ي��ئ��ة، وذلك 
واأن�سطة  فعاليات  ع��دة  خ��الل  من 
والور�س  املحا�سرات  مثل  متنوعة 
البيئية، وامل�سابقات، بالإ�سافة اإىل 
ميدانية  وخارجية  داخلية  جولت 

ال�ستدامة  ومفاهيم  ثقافة  غر�س 
اإعادة  فكرة  اأهمية  وتعزيز  البيئية 

التدوير للمحافظة على البيئة.  
واملحميات  البيئة  هيئة  و���س��ك��رت 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة امل���������س����ارك����ني ال���ذي���ن 
ي�سفون قيمة م�سافة على احلدث، 
وعنوانه،  وهويته  روح��ه  وي�سكلون 
ح���ي���ث حت���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى بث 
خ�سو�ساً  للجميع،  البيئي  الوعي 
الأطفال منهم، فهم عماد امل�ستقبل 

وقادته يف كل املجالت. 
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يف  ي�صاهمون  امل�صتقبل  علماء  من  جيل  تنمية  اإىل  نهدف  االأمريي:  • �صارة 
اإنتاج املعرفة وتوظيف العلوم يف م�صرية التنمية يف الدولة

ملعرفة  ال�صباب  مع  التوا�صل  ج�صر  البارادامي  �صل�صلة  املزروعي:  • �صما 
متطلباتهم واال�صتماع اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ع���ن تعيني 
الدكتور حمد الع�سابي مديراً للحرم 
اجلامعي يف مدينة العني �سمن فريق 
عمل اجلامعة يف مدينة العني ليتوىل 
م�سوؤولية تنفيذ الروؤية الإ�سرتاتيجية 
ل��ل��ج��ام��ع��ة وي��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة اأع����داد 
ال���ط���الب امل��ن��ت�����س��ب��ني، وامل�����س��اه��م��ة يف 
بالإ�سافة  اجلامعية،  الربامج  تنمية 
اإىل و�سع ا�سرتاتيجية تزيد م�ستويات 
التفاعل مع الطالب، والإ�سراف على 
ال��ت��ط��ورات يف احل���رم اجلامعي  اآخ���ر 
املقرر افتتاحه مع بداية العام القادم. 
واأك�����د ال���دك���ت���ور وق����ار اأح���م���د، مدير 
اجلامعة  ����س���ع���ادة  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة 
الع�سابي  ح��م��د  ال��دك��ت��ور  ب��اإن�����س��م��ام 
مدينة  يف  اأبوظبي  جامعة  اأ���س��رة  اىل 
بخرباته  اجل���ام���ع���ة  وث����ق����ة  ال����ع����ني، 
الطويلة والتي �ست�سكل اإ�سافة مميزة 
اىل احلرم اجلامعي يف مدينة العني، 
الدكتور  ان�����س��م��ام  اأن  اإىل  م�������س���رياً 

اجلامعة،  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  ال��ع�����س��اب��ي 
ب��ف�����س��ل م����ا ي��ت��م��ت��ع ب����ه م����ن جتربة 
ت�ساهم  قيمة  اإ�سافة  �سي�سكل  وخربة، 
اجلديد  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  حتقيق  يف 
واأهدافنا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��روؤي��ت��ن��ا 
الأكادميية. ويتمتع الدكتور الع�سابي 
بخربة متتد لأكر من ع�سرين عاماً 
يف ميادين التعليم الأكادميي والبحثي 
يف  قيادية  منا�سب  توليه  خ��الل  م��ن 
جمالت التعليم العايل والتكنولوجيا 
يف ك���ل م���ن امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ودول����ة 
امل��ت��ح��دة. و�سغل  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
���س��اب��ق��اً من�سب  ال��ع�����س��اب��ي  ال��دك��ت��ور 
احلا�سوب  ل��ع��ل��وم  التنفيذي  العميد 
يف  التطبيقي  والت�����س��ال  وامل��ع��ل��وم��ات 
ا�ستطاع  والتي  العليا  التقنية  كليات 
خ��الل��ه��ا ت�����س��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل فعال، 
الهيئة  واأع�ساء  الإدارات  روؤ�ساء  �سم 
التدري�سية، �سمن 17 كلية، لي�ساهم 
املنت�سبني،  ال���ط���الب  ع����دد  زي�����ادة  يف 
العاملي  الع��ت��م��اد  على  احل�����س��ول  ويف 

لربناجمني دوليني.

وق��ب��ل ذل���ك، ق��دم ال��دك��ت��ور الع�سابي 
ال��ع��ل��وم يف جمال  اإج������ازة ج���دي���دة يف 
ب��رام��ج الأر���س��ف��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اإدارة 
ال��ب��ح��وث وال��وث��ائ��ق يف اأب��وظ��ب��ي، كما 
للماج�ستري يف  برنامج جديد  واأطلق 
ظل  يف  امل��ع��ل��وم��ات،  نظم  اإدارة  جم��ال 
م�ستفيداً  املجال  لهذا  املتزايد  النمو 
يف ذلك من خدمات التعلم امل�سرتك، 
وقاد جمموعة طالبية للفوز بجائزة 
تطبيق  اأك��رب  لتطوير  ال���وزراء  رئي�س 

عرب الهاتف املتحرك يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة.

اجلديد،  املن�سب  توّليه  على  وتعليقاً 
العمل  “كان  الع�سابي:  الدكتور  قال 
ل���دى ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا جتربة 
لبداية  واأتطلع  يل.  بالن�سبة  مثمرة 
امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة يف م�سريتي  ه���ذه 
يف  اأ�ساهم  ولأن  اأبوظبي،  جامعة  مع 
ي��ك��ون احل���رم اجل��ام��ع��ي يف مدينة  اأن 
التعليمية  املوؤ�س�سات  ري���ادة  يف  العني 
يربهن  حيث  املنطقة،  م�ستوى  على 
اجلديد  اجل���ام���ع���ي  احل������رم  ت���ط���وي���ر 
يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ل��ى ال��ط��م��وح غري 
اأن  ويوؤكد  اأبوظبي،  جلامعة  املحدود 
ال��ط��الب يف مقدمة  ت�����س��ع  اجل��ام��ع��ة 
لبناء  بفعالية  وت�ستثمر  اأول��وي��ات��ه��ا 
من�سبه  خ����الل  وم����ن  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م.« 
الع�سابي  الدكتور  �سي�سرف  اجلديد، 
والعمليات  التخطيط  عمليات  على 
املوظفني  ����س���وؤون  واإدارة  ال��ي��وم��ي��ة، 
يف احل����رم اجل��ام��ع��ي مب��دي��ن��ة العني، 
و�سي�سارك يف و�سع اخلطط ال�سنوية 

جديدة  برامج  وتطوير  والأكادميية، 
ل��ل��ط��الب، ف�ساًل ع��ن الإ���س��راف على 
وت�سجيل  تن�سيب  وم��ب��ادرات  اأن�سطة 
اجلامعة،  �سمن  ال��ط��الب  وا�ستبقاء 
وتت�سمن مهامه اأي�ساً تعزيز امل�ساركة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات مع 
اجل�����ه�����ات اخل����ارج����ي����ة مب�����ا يف ذل���ك 
القطاع  وموؤ�س�سات  الثانوية  املدار�س 

اخلا�س والهيئات احلكومية. 
ي�سار اإىل اأن جامعة اأبوظبي كانت قد 
اجلامعي  احل���رم  م�سروع  ع��ن  اأعلنت 
اجل��دي��د يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني وال����ذي ما 
زال قيد الإن�ساء. وتبلغ م�ساحة البناء 
األف مرت مربع للمرحلة الأوىل.   28
70 قاعة  اأك����ر م���ن  امل��ب��ن��ى  وي�����س��م 
اأعلى  م�سممة وفق  درا�سية وخمترباً 
 137 اإ���س��اف��ة اإىل  امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، 
والإدارية.  التدري�سية  للهيئات  مكتباً 
وي�ستوعب احلرم اجلديد يف مرحلته 
وطالبة  طالب   2،500 نحو  الأوىل 
الكلية  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ط��اق��ت��ه  وت��ب��ل��غ 

طالب وطالبة.  5000

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن جم��ل�����س ع��ل��م��اء ال�����س��ب��اب اأوىل 
ت�سكيله  اع����ت����م����اد  ب���ع���د  م�����ب�����ادرات�����ه 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل��وؤ���س�����س��ة الحت���ادي���ة 
�سل�سلة  اإط��الق  يف  واملتمثلة  لل�سباب، 
يف  لل�سباب  امل��وج��ه��ة  “البارادامي” 
ن�سر  اإىل  وال��ه��ادف��ة  الإم������ارات  دول����ة 
حلول  واإي��ج��اد  العلمي  البحث  ثقافة 
ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال�����س��ب��اب يف 
املجالت العلمية وامل�ساهمة يف تاأهيل 
والعلماء  الباحثني  م��ن  ج��دي��د  جيل 

الإماراتيني.
تقوم فكرة املبادرة على تنظيم �سل�سلة 
من ور�س العمل والربامج التدريبية 
التي يتم فيها طرح عدد من الق�سايا 
اأفكار  ومناق�سة  املتنوعة،  واملوا�سيع 
ال�������س���ب���اب وحت���دي���ات���ه���م يف جم����الت 
مع  والب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 

اإي����ج����اد ح���ل���ول لهذه  ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى 
اإ�سراكهم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ت��ح��دي��ات، 
العلوم  ل��ت��ط��وي��ر  ت�����س��ورات  و���س��ع  يف 
اإن�ساء  اإىل جانب  الدولة،  املختلفة يف 
العلماء  لكافة  بيانات  وتطوير قاعدة 

ال�سباب يف الدولة.
واأك��دت معايل �سارة الأم��ريي، وزيرة 
دولة للعلوم املتقدمة، ورئي�س جمل�س 
علماء الإمارات اأن دولة الإمارات تويل 
اأولوياتها،  يف  ق�سوى  اأهمية  ال�سباب 
ملا ميتلكونه من طاقات واأفكار وهمم 
جاء  وقد  املجالت،  خمتلف  يف  عالية 
ت�سكيل جمل�س علماء ال�سباب كخطوة 
ال�سابة  الكفاءات  دعم  �سمن  اإيجابية 
وال�ستثمار يف راأ�س املال الب�سري من 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال�����س��ب��اب 

العلمية.
“نهدف من خالل  معاليها  واأ�سافت 
تنمية  اإىل  ال�����س��ب��اب  ع��ل��م��اء  جم��ل�����س 

ي�ساهمون  امل�ستقبل  علماء  م��ن  جيل 
يف  العلوم  وتوظيف  املعرفة  اإن��ت��اج  يف 
ال����دول����ة، حيث  ال��ت��ن��م��ي��ة يف  م�����س��رية 
ي�����س��ك��ل امل��ج��ل�����س م���ن خ���الل براجمه 
العلماء  بني  الو�سل  حلقة  ومبادراته 
البيئة  وال�سباب، و�سيعمل على تهيئة 
ال�سباب  ه�����وؤلء  ل��ت�����س��ج��ي��ع  امل��ن��ا���س��ب��ة 
العلوم  ق���ط���اع  يف  الن�����خ�����راط  ع���ل���ى 
ب�سكل  ي�����س��ه��م  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، مم���ا 
مبا�سر يف الرتقاء مبعايري املنظومة 

العلمية يف الدولة.
لتطوير  “ن�سعى  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وفقاً  امل���ب���ادرات وامل�����س��اري��ع 
لهتمامات ال�سباب وتطلعاته، ومتثل 
الربامج  اأح�����د  ال�����ب�����ارادامي  ���س��ل�����س��ل��ة 
املالئمة  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  ال���ه���ادف���ة 
ال�سباب  واأف���ك���ار  م��ق��رتح��ات  لتفعيل 
ال�سباب  ال��ع��ل��م��اء  وت��اأه��ي��ل ج��ي��ل م��ن 
القادرين على �سمان ا�ستدامة القطاع 

العلمي يف الدولة«.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م��ع��ايل ���س��م��ا بنت 
���س��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����س امل����زروع����ي وزي����رة 
القيادة  “اإن  ال�����س��ب��اب  ل�����س��وؤون  دول���ة 
�سبابنا يف  ب��ق��درات  ت��وؤم��ن  ال��ر���س��ي��دة 
الإب���������داع والب����ت����ك����ار وحت����ر�����س على 
الالزمة  امل��ح��ف��زة  ال���ظ���روف  ت���وف���ري 
ا�ست�سراف  ع��ل��ى  ق����ادر  ج��ي��ل  لتن�سئة 
ومتكني  تقنياته،  واب��ت��ك��ار  امل�ستقبل 
يف  امل�ساركة  على  وحتفيزهم  ال�سباب، 
توفري  خ���الل  م��ن  التنمية؛  م�����س��رية 
من  التي  واملتطلبات  املقومات  جميع 
لتطوير  اأم��ام��ه��م  الآف���اق  فتح  �ساأنها 
وتوظيفها  الإب�����داع�����ي�����ة  ق����درات����ه����م 
التقدم  وم�����س��رية  جمتمعهم  خل��دم��ة 

يف دولتهم«.
مبادرة  “متثل  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأ���س��اف��ت 
التوا�سل  البارادامي” ج�سر  “�سل�سلة 
متطلباتهم  مل���ع���رف���ة  ال�������س���ب���اب  م����ع 

ومقرتحاتهم،  اآرائهم  اإىل  وال�ستماع 
اإبداعاتهم  لحت�سان  البيئة  وتهيئة 
واأفكارهم املبتكرة وتوظيفها لتحقيق 
التنمية امل�ستدامة، وموا�سلة اإجنازات 

الدولة على جميع امل�ستويات«.
ل�سل�سلة  الأوىل  اجل��ل�����س��ة  ع��ق��د  ومت 
ال����ب����ارادامي وال��ت��ي رك����زت ع��ل��ى بحث 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال�����س��ب��اب يف 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وح�سر  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
اجلل�سة الأوىل اأكر عن 30 �سابا من 
ومت  العلمية،  التخ�س�سات  خمتلف 
خمتلفة،  جم��م��وع��ات  اإىل  تق�سيمهم 
وركزت كل جمموعة على حتد خمتلف 
وقامت بطرح حلول واأفكار من املمكن 
تطبيقها، فيما �سيعمل جمل�س علماء 
ال�سباب على درا�ستها وتطبيقها �سمن 

خطط عمله امل�ستقبلية.
واأم�����ا اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي عقدت 
ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي ف��ك��ان��ت حت��ت عنوان 
متطلبات  مع  التكيف  على  “القدرة 
اأقيمت يف مركز  العمل” والتي  �سوق 
ب��اأب��وظ��ب��ي، وركزت  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب 
اأهم  مناق�سة  ع��ل��ى  حم��اوره��ا  �سمن 
امل�����ه�����ارات وال�����ق�����درات امل���ط���ل���وب���ة من 
ال�سباب يف املجالت العلمية املختلفة، 
ط����رق حت�����س��ني هذه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
امل��ه��ارات وال���ق���درات لكل جم���ال، ومت 
قبل  م��ن  املختلفة  ال��ت�����س��اوؤلت  ط���رح 
وامل��ح��اوري��ن يف اجلل�سة يف  احل�����س��ور 
اإطار املتطلبات التي يحتاجها ال�سباب 
..حيث  ال���ع���م���ل  ����س���وق  يف  ل���ل���دخ���ول 
ق���ام ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور را���س��د حمدان 

الغافري، رئي�س جمل�س علماء �سرطة 
ُموؤ�س�سه  �سريكة  ح���ارب،  وملي�س  دب��ي، 
ميدل  ايكابيوتيك  ت�سويق  وم��دي��رة 
موؤ�س�س  ال��ق��ي�����س��ي��ة،  وث���اب���ت  اي�������س���ت، 
م��ر���س��د ���س��دمي ل��ع��ل��م ال��ف��ل��ك، وعليا 
متخ�س�سة  م��ق��ي��م��ة  ط��ب��ي��ب��ة  امل���دف���ع، 
يف ال����ط����ب ال��ن��ف�����س��ي ب���امل�������س���ارك���ة يف 
لتعريف  وذل����ك  احل����واري����ة  اجل��ل�����س��ة 
عن  ولالإجابة  بتخ�س�ساتهم  ال�سباب 
ت�ساوؤلتهم. ومت اإطالق جمل�س علماء 
ال�سباب بالتعاون بني جمل�س الإمارات 
لل�سباب وجمل�س علماء الإمارات من 
اأجل خلق بيئة منا�سبة جلذب وتاأهيل 
القادرين  ال�سباب  العلماء  م��ن  جيل 
العلمي  القطاع  ا�ستدامة  �سمان  على 
امل��ج��ل�����س �سمن  ال���دول���ة، وي���ه���دف  يف 

الكفاءات  دع����م  اإىل  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال�����س��اب��ة 
العلماء  مت���ك���ني  وع����ل����ى  ال���ع���ل���م���ي���ة 
ال�سباب وتوجيههم نحو جمالت ذات 
الأولوية العلمية يف الدولة. ويخت�س 
اإىل  تاأ�سي�سه  اأه����داف  �سمن  املجل�س 
ال�سباب  م�ساركة  ت�سجيع  على  العمل 
لل�سباب  الوطنية  الأج��ن��دة  ق��ي��ادة  يف 
م��ن خالل  املتقدمة  ال��ع��ل��وم  واأج��ن��دة 
رعاية وتنمية املواهب ال�سابة يف قطاع 
وال�ستماع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ال��ع��ل��وم 
وت��ف��ع��ي��ل م���ق���رتح���ات���ه���م واأف����ك����اره����م 
الإم�����ارات،  ع��ل��م��اء  واإي�����س��ال��ه��ا ملجل�س 
العلمية  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  وتطوير 
ال�سباب  له��ت��م��ام��ات  وف��ق��اً  امل�سممة 

وتطلعاتهم.

•• دبي-وام:

عربية  �سي  ب��ي  اإن  �سي  قناة  عقدت 
توظيف  ح��ول  تدريبية  عمل  ور�سة 
خمتلف  ع����رب  ال����ع����رب����ي  امل����ح����ت����وى 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م��ن�����س��ات 
جانب  اإىل  للن�سر  تطويره  وكيفية 
التي  الأدوات  اأف�����س��ل  ا���س��ت��ع��را���س 
ت�ساعد على تقدمي حمتوى اإماراتي 
العاملي  املتلقي  التاأثري يف  قادر على 

.
الثانية  ال��دورة  اإط��ار  وياأتي ذلك يف 
الوطني  الإع��الم��ي  “الربنامج  من 
دبي  ن���ادي  ينظمه  ال���ذي  لل�سباب” 
موؤ�س�سة  م��ع  بال�سراكة  لل�سحافة 
وط��ن��ي الإم�����ارات وب��دع��م م��ا يقارب 
من 40 موؤ�س�سة اإعالمية واأكادميية 

حملية وعربية عاملة يف الدولة.
تطوير  مديرة  كلنرت  ح�سة  وقالت 
امل��ح��ت��وى الإع���الم���ي يف ن����ادي دبي 
الور�سة  م��ن  ال��ه��دف  اإن  لل�سحافة 
للربنامج  امل��ن��ت�����س��ب��ني  مت��ك��ني  ه���و 

اأخ��الق��ي��ات ن�سر  م��ن معرفة ث��واب��ت 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ����س���واء  حم���ت���وى  اأي 
ال�سخ�سي اأو الر�سمي وبناء من�سات 
ل���ل���ت���وا����س���ل الج����ت����م����اع����ي ج���اذب���ة 
للمتابع  ط����اردة  ول��ي�����س��ت  للمتلقي 
منوهة اإىل اأن هذه الور�سة تاأتي يف 
�سياق النت�سار الوا�سع الذي حتققه 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م��ن�����س��ات 
كو�سيلة  تطويعها  اإمكانية  وم���دى 

فعالة لن�سر املحتوى العربي .

ح��م��زة مديرة  ه��ن��اء  ثمنت  ب��دوره��ا 
الأخ��ب��ار وال��ربام��ج يف ق��ن��اة �سي ان 
والربامج  امل��ب��ادرات  عربية  �سي  ب��ي 
دبي  ن��ادي  ينظمها  التي  التدريبية 
�سيما  ول  م�ستمر  ب�سكل  لل�سحافة 
الوطني  الإع�����الم�����ي  “الربنامج 
لل�سباب” حيث نت�سارك معا بالهدف 
يكون  ان  على  احلر�س  وامل�سوؤولية 
م��وؤث��را ومنت�سرا  ال��ع��رب��ي  امل��ح��ت��وى 

بامل�ستوى املطلوب.

دبي لل�سحافة ينظم ور�سة توظيف املحتوى 
عرب من�سات التوا�سل الجتماعي 

•• دبي-الفجر:

انطالقا من حر�سها على تر�سيخ ثقافة ال�سعادة 
يف املجتمع، و�سعيها لأن تكون �سريكا يف املبادرات 
من  وف���د  زار  املختلفة،  والإن�����س��ان��ي��ة  املجتمعية 
مزنة  الطالبة  م��ن��زل  دب��ي  �سرطة  اإ���س��ع��اد  جلنة 
جنيب من مدر�سة الإب��داع يف دبي، والتي ُتّوجت 
بطلة لتحدي القراءة العربي لعام 2019 على 

م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة.
م�سعود  امل��ق��دم  برئا�سة  اإ���س��ع��اد  وف��د جلنة  وق���دم 
احل���م���ادي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، ال��ت��ه��اين اإىل 
تفوق مزنة، وجناحها يف  واأ�سرتها على  الطالبة 
م�����س��ارك من  األ���ف   455 ب��ني  م��ن  اللقب  ح�سد 
الإمارات، ومنحوها بطاقة “اإ�سعاد” التي متّكن 
يف  وخ�سومات  مزايا  على  احل�سول  من  حاملها 
والأ�سواق  والرتفيه  والتعليم  ال�سحة  قطاعات 

التجارية وغريها.
ع��م��ل جلنة  اإن  احل���م���ادي،  م�سعود  امل��ق��دم  وق���ال 
اإ����س���ع���اد جت����اوز ح����دود م��ن��ح ب��ط��اق��ة اإ����س���ع���اد اإىل 
املوظفني يف اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية، 
لي�سمل اأي�سا �سرائح اأخرى من املجتمع، وتكرمي 
اأفراد حققوا اإجن��ازات متميزة، اإىل جانب تنفيذ 
ال���دخ���ل املحدود  اإن�����س��ان��ي��ة لأ���س��ح��اب  م���ب���ادرات 

ولالأ�سر املحتاجة وغريها.

�سرطة دبي تهنئ بطلة الإمارات يف حتدي 
القراءة ومتنحها بطاقة اإ�سعاد

تتيح لل�صباب طرح االأفكار واحللول لتحديات املجاالت العلمية

جمل�ص علماء ال�سباب يطلق �سل�سلة البارادامي لن�سر ثقافة البحث العلمي

•• ابوظبي-الفجر:

من  ع�سرة  اخلام�سة  ال���دورة  فعاليات  يف  الإم����ارات  ت��راث  ن��ادي  ي�سارك 
مهرجان ليوا للرطب، الذي ينطلق اليوم “الأربعاء” وي�ستمر حتى ال�سابع 
والع�سرين من يوليو اجلاري، برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، وبتنظيم 

من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي.
وتاأتي م�ساركة النادي يف املهرجان، يف اإطار تنفيذ توجيهات �سمو ال�سيخ 

�سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، رئي�س نادي 
تراث الإم��ارات، بدعم الأن�سطة الثقافية والرتاثية يف الدولة وامل�ساركة 
النادي  واإ�سرتاتيجية  اأه���داف  اإط���ار  يف  بها  ال��وع��ي  م�ستوى  ورف��ع  فيها، 

واإبراز دوره الثقايف والرتاثي. 
واأو�سح ال�سيد �سعيد املناعي مدير اإدارة الأن�سطة يف النادي، اأن امل�ساركة 
دعم  يف  ودوره  املهرجان  هذا  اأهمية  من  تنبع  للرطب،  ليوا  مهرجان  يف 
ال�سجرة  بهذه  الهتمام  على  املزارعني  وت�سجيع  للرطب،  املحلي  الناجت 

املباركة. 

لكتب  معر�ساً  ي�سم  متميز،  بجناح  ي�����س��ارك  ال��ن��ادي  اأن  امل��ن��اع��ي  واأب����ان 
ال�سعرية،  والدواوين  والتاريخية  والثقافية  الرتاثية  النادي  واإ�سدارات 
نهيان  اآل  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور  بجانب جمموعة من �سور 
تراثية،  وم��راف��ق  ���س��ع��ر،  ب��ي��ت  اجل��ن��اح  ي�سم  ك��م��ا  ثراه”،  اهلل  “طيب 
بجانب ور�س تراثية عديدة، مثل الور�س البحرية التي تعرف اجلمهور 
اليدوية  العريق، والور�س احلرفية للمنتجات  البحري  الكرمي بالرتاث 

التقليدية، وغريها. 
�سباب  اإ�سراف  تاأتي حتت  املهرجان  النادي يف  م�ساركة  ب��اأن  املناعي  ون��ّوه 

خلفان  اهلل  عبد  ال�سيد  بقيادة  للنادي،  التابع  الظفرة  مركز  وموظفي 
املزروعي مدير املركز، واأكد اأن امل�ساركة جتيء اإحياء لالحتفالت ال�سعبية 
تراثياً  ���س��وق��اً  ي�سم  ال���ذي  امل��ه��رج��ان،  جنبات  حتتويها  ال��ت��ي  وال��رتاث��ي��ة 

واأجنحة للموؤ�س�سات التي تعرف اجلمهور مبا تقدمه للمجتمع.
يذكر اأن جناح نادي تراث الإم��ارات يف مهرجان ليوا للرطب ظل طوال 
وال�سياح،  ال��زوار  من  كبريين  واهتمام  باإقبال  يحظى  املا�سية  ال�سنوات 
نظراً لتميزه يف تقدمي الرتاث الإماراتي والتعريف به من خالل ور�سه 

احلية املختلفة، التي جتذب اجلمهور من خمتلف الأعمار واجلن�سيات.

جامعة اأبوظبي ُتعنّي الدكتور حمد الع�سابي مديرًا 
للحرم اجلامعي يف مدينة العني

نادي تراث الإمارات ي�سارك يف مهرجان ليوا للرطب 2019
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر

يوم  للن�صر  رم�صان عطا  حتقيق 
االأربعاء

عام  ك��ل  معتادة  باتت  ظ��اه��رة  ))يف 
وهي غالء تذاكر الطريان يف مو�سم 
املدار�س  لإج���ازات  املوافقة  ال�سيف 
بالقطاعات  والعاملني  وامل��در���س��ني 
ارتفاعا  جن��د  واحلكومية  اخلا�سة 
الطريان  ت���ذاك���ر  اأ���س��ع��ار  يف  ك��ب��ريا 
الأ�سعار  رفع  يف  ال�سركات  وتت�سابق 
وي�سطره  امل�سافر  كاهل  يثقل  مما 
اإىل تاأجيل ال�سفر وما يرتتب عليه  
تعاين  واجتماعية  نف�سية  اآث��ار  من 
املقيمة  العربية  الأ���س��ر  اأغلب  منها 
يف  املناق�سة  الفجر  ط��رح��ت  وعليه 
هذه امل�سكلة العوي�سة ملعرفة الآثار 

املرتتبة عليها، وللبحث عن 
حلول لها((.

وقال �صامل علي :
اإن املعاناة ال�سيفية كل عام يف كيفية 
حجز تذكرة طريان منخف�سة قليال 
ولكن ل اأجد اأي تذاكر منخف�سة يف 
�سركات  وت�ستغل  املو�سمية  الإج���ازة 
ال��ط��ريان ه���ذه ال��ف��رتة ل��رف��ع �سعر 
اإلغاء  اإىل  يدفعنا  ما  وه��ذا  التذكرة 
ب���الدن���ا وال���ب���ق���اء يف  اإىل  رح���الت���ن���ا 
لتجنب  اأك�����ر  اأو  ع���ام���ني  ال���غ���رب���ة 
ب�����س��ب��ب تذاكر  ال��ك��ب��رية  امل�����س��اري��ف 

الطريان.

وقال عادل هيكل:
 على اجلهات الرقابية اأن متنع هذا 
اجل�سع لدى �سركات الطريان الذي 
الإجازات  اأوق���ات  ع��ام  يحدث يف كل 
كبرية  �سريحة  حل��م��اي��ة  ال��ر���س��م��ي��ة 
يف  ال�سيف  �سهور  تق�سي  اأن  ت��ود   ،
ن��ت�����س��دى لهذه  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  ب��الده��ا 
واقعا  اأم��را  اأ�سبحت  التي  الظاهرة 

كل عام.
الطريان  �سركات  مع  جتربته  وعن 

قال حممد كامل: يف كل عام اأحجز 
قبل  مبكر  وقت  يف  الطريان  تذاكر 
لأح�سل  ���س��ه��ور  ب��خ��م�����س��ة  ���س��ف��ري 
 ، التذكرة  ثمن  على  تخفي�س  على 
ولكن يف هذا العام حجزت تذكرتي 
ووجدت  واح��د  باأ�سبوع  ال�سفر  قبل 
اإىل  ي�سل  التذكرة  �سعر  يف  ارتفاعا 
احلجز  قبل  ثمنها  اأ���س��ع��اف  اأرب��ع��ة 
���س��ه��ور وه�����ذا م���ا جعلني  ب��خ��م�����س��ة 
اأوؤجل ال�سفر هذا العام لأبقى �سنتني 
يف الغربة ،واأ�سطرُّ اإىل عدم النزول 

اإىل بلدي لزيارة الأهل والأقارب .
هيثم  ي�ستكي  نف�سه:   ال�����س��دد  ويف 

ال��ن��م��ر م���ن الرت����ف����اع امل���ل���ح���وظ يف 
وتت�سابق  ال���ط���ريان  ت��ذاك��ر  اأ���س��ع��ار 
لت�سبح  الأ���س��ع��ار  رف��ع  يف  ال�سركات 
كل  ترتفع  ال��ب��ور���س��ة  مثل  متقلبة 
يكون  اأن  وت��ن��خ��ف�����س، ومي��ك��ن  ي���وم 
الرتفاع يف اليوم نف�سه  ومن �ساعة 

اإىل اأخرى. 
وعن معاناتها يف حجز التذاكر قالت 
هدى �سمري عن جتربتها: اإين قمت 
ب�����س��رك��ة ط����ريان ملعرفة  ب��الت�����س��ال 
اأ���س��ع��ار ت��ذاك��ر ط����ريان اأن����ا وزوج���ي 
اليوم  وذه���ب���ت يف  ال�����س��غ��ري  واب���ن���ي 
زي��ادة يف  املبلغ وج��دت  التايل لدفع 

األف درهم  اأ�سعار التذاكر ت�سل اإىل 
الفرق  من  وانده�ست  تعجبت  وهنا 
يف ال�����س��ع��ر ال����ذي ح���دث خ���الل يوم 
واحد ل اأكر لريتفع �سعر التذاكرة 
�سادق  ق���ال  ب����دوره،   . ال�سكل  ب��ه��ذا 
اإنه عزف عن ال�سفر خالل  �سالح: 
الرتفاع  ب�����س��ب��ب  احل��ال��ي��ة  ال���ف���رتة 
م�سرياً   ، التذاكر  اأ�سعار  يف  الكبري 
اإىل اأن متو�سط اأ�سعار تذاكر ال�سفر 
م�ستويات  اإىل  و�سلت  القاهرة  اإىل 
ر�سدها  ال���ت���ي  امل��ي��زان��ي��ة  ت��ت��خ��ط��ى 

لل�سفر خالل ال�سيف اجلاري.
واأفاد باأنه مل يكن مبقدوره احلجز 

م��ب��ك��راً لأن���ه مل يتم حت��دي��د موعد 
الوظيفة  ظ����روف  ب�����س��ب��ب  اإج���ازت���ه 
مواعيد  اأن  ك��م��ا  ب��ه��ا،  ي��ع��م��ل  ال��ت��ي 
خالل  املدار�س  وانتهاء  المتحانات 
العام اجل��اري مل تكن حم��ددة قبل 

وقت كاف.
اإىل  الأ�سعار ت�سل  اأن  وذكر من�سور 
موا�سم  خ����الل  ك���ب���رية  م�����س��ت��وي��ات 
فر�سة  ت���ت���اح  ع��ن��دم��ا  اأي  ال�������ذروة، 
ال�سفر للكثريين، معترباً اأن �سركات 
الطريان ت�ستغل فر�سة ال�سفر هذه 
ال���ت���ي ت���ت���اح ل�����س��ري��ح��ة ك���ب���رية من 

املتعاملني يف وقت واحد.

ب�سبب  ح����ج����ازي-  ���س��م��ر  وط���ال���ب���ت 
الرتفاعات الكبرية يف اأ�سعار تذاكر 
ال���ط���ريان-  ب��زي��ادة ع��دد الرحالت 
اجل����وي����ة خ�����الل م���وا����س���م ال�������ذروة، 
امل���رت���ف���ع، وجعل  ال��ط��ل��ب  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
الكلفة يف متناول �سريحة اأكرب من 

املتعاملني.
املبكر  احلجز  خيار  اأن  اإىل  م�سرية 
للتذاكر ل ينا�سب الكثريين ب�سبب 
مواعيد  حتديد  على  قدرتهم  ع��دم 
الإج�������ازة م�����س��ب��ق��اً، ف�����س��اًل ع���ن اأن 
ت���ك���ون مقيدة  امل��ب��ك��رة  احل����ج����وزات 
ب�سروط ول ميكن اإج��راء تعديالت 

عليها دون دفع كلفة اإ�سافية.
اإنه  ع���زت(  )ه���ادي  ق��ال  وتف�سياًل، 
اأ�سعار  ال��ك��ب��رية يف  ب��ال��زي��ادة  ف��وج��ئ 
تذاكر الطريان خالل ف�سل ال�سيف 
اجلاري، ل�سيما بعد انتهاء املدار�س، 
م�سرياً اإىل اأن متو�سط �سعر التذكرة 
القاهرة،  اإىل  اجل���وي���ة  ل��ل��رح��الت 
بعد  والعودة  حالياً  لل�سفر  بالن�سبة 
انتهاء عطلة عيد الأ�سحى، اأو قبيل 
بدء املدار�س يف �سبتمرب املقبل و�سل 

اإىل نحو 3500 درهم.
واأ�ساف اأنه جلاأ اإىل تاأجيل مواعيد 
اأ�سرته  مع  عليها  اتفق  التي  ال�سفر 

لفتاً  ال��ت��ذاك��ر،  اأ�سعار  غ��الء  ب�سبب 
اختيار  اإىل  ���س��ي�����س��ط��ر  اأن������ه  اإىل 
على  للح�سول  مرنة  عودة  مواعيد 
اأقل، لكنها تبقى يف الإجمال  اأ�سعار 

مرتفعة للغاية.
بزيادة  ال���ط���ريان  ���س��رك��ات  وط��ال��ب 
موا�سم  خ�����الل  ال�����رح�����الت،  ع�����دد 
املرتفع،  ال��ط��ل��ب  لتغطية  ال�����ذروة 
�سريحة  م��ت��ن��اول  يف  الكلفة  وج��ع��ل 

اأكرب من املتعاملني.
واأو�سح �سيد عبد الرحمن م�سوؤول 

يف �سركة لل�سفر:
اإىل  ارت��ف��ع  ال�سفر  على  الطلب  اأن 
الإجازة  ب��دء  م��ع  ك��ب��رية،  م�ستويات 
ال�سيف،  ف�����س��ل  خ����الل  امل��در���س��ي��ة 
مرتبطة  الأ����س���ع���ار  اأن  م��و���س��َح��ني 
الأوىل،  بالدرجة  الطلب  مب�ستوى 
حيث ُيحدد �سعر التذكرة بناء على 
ع��ل��ى الرحالت  الإ���س��غ��ال  م��ت��و���س��ط 

اجلوية.
القطاع  يف  خبري  اأرج���ع  جانبه  م��ن 
ال�سياحي تامر وفيق �سبب الرتفاع 
ال��ع��ر���س مقابل  ل��ق��ل��ة  الأ����س���ع���ار  يف 
�سركات  وج�������ود  ف����رغ����م  ال����ط����ل����ب، 
اأن  اإل  ل���ل���رح���الت  م�����س��غ��ل��ة  ك���ث���رية 
من  اأق����ل  زال  م���ا  امل��ق��ع��دي��ة  �سعتها 
ت�سجيع  �سرورة  اإىل  واأ�سار  الطلب، 
�سعتها  زي��ادة  الطريان على  �سركات 
غالء  ،واأي�سا  اخلارجية  ورحالتها 
اأ����س���ع���ار ال���وق���ود م���ن اأ����س���ب���اب غالء 

التذاكر.

•• ال�صارقة-الفجر:

التابعة  الطفل،  �سالمة  اإدارة  نظمت 
للمجل�س الأع��ل��ى ل�����س��وؤون الأ���س��رة يف 
الحتادية،  العامة  والنيابة  ال�سارقة، 
الكلية، م�ساء  ال�سارقة  بنيابة  متمثلة 
ي���وم )الإث���ن���ني( امل��ا���س��ي ور���س��ة عمل 
“نا�سئة  ملنت�سبي  الطفل  حقوق  حول 
مب�ساركة  وا�سط  مركز  يف  ال�سارقة” 

�ساباً ويافعاً.  20
املحامي  اأداره���ا  التي  الور�سة  وج��اءت 
حم��م��د ال�����س��ح��ي، وك��ي��ل ن��ي��اب��ة اأول يف 
نيابة ال�سارقة الكلية، على �سكل حوار 
ال�سباب  وب��ني  جهة  م��ن  ال�سحي  ب��ني 
واليافعني امل�ساركني من جهة اأخرى، 
امل��ح��اور منها التوعية  ح��ول ع��دد من 
بحقوق الطفل وقانون حقوق الطفل 
ال�سباب  ومتكني  )ودمي��ة(،  الإماراتي 
التحديات  م��واج��ه��ة  م��ن  وال��ي��اف��ع��ني 
والتكيف مع حميطهم ب�سكل اإيجابي 
مدى  ومعرفة  �سلوكياتهم،  وتوجيه 

املحتاجني  ال�������س���ب���اب  ل�����دى  ال����وع����ي 
للرعاية واحلماية حلقوقهم.

وق����������ال رئ����ي���������س ن����ي����اب����ة ال���������س����ارق����ة 
ال��ك��ل��ي��ة، امل��ح��ام��ي ال��ع��ام ���س��ع��ادة اأن���ور 
هذه  ت��ن��ظ��ي��م  “ياأتي  ال����ه����رم����ودي: 

وال�سباب  النا�سئة  وعي  لرفع  الور�سة 
التي  امل��ب��ادرة  �سمن  حقوقهم،  ح��ول 
ال��ع��ام��ة الحتادية  ال��ن��ي��اب��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
تعزيز  بهدف  التوعوية(  )جمال�سنا 
املجتمع  اأف��راد  لدى  القانوين  الوعي 

جميعهم«.
اأك������دت ه���ن���ادي �سالح  وم����ن ج��ه��ت��ه��ا 
الطفل  �سالمة  اإدارة  مدير  اليافعي 
تعريف  ودوره������ا يف  ال��ور���س��ة  اأه��م��ي��ة 
وما  بحقوقهم  وال��ي��اف��ع��ني  الأط���ف���ال 

رعاية  م����ن  ل���ه���م  ال�����دول�����ة  ت�����س��م��ن��ه 
واهتمام وحماية حلقوقهم الأ�سا�سية 

وحتقيق ال�ستقرار الجتماعي لهم.
الور�سة  “تاأتي  ال���ي���اف���ع���ي:  وق���ال���ت 
اإدارة  وم����ب����ادرات  جل��ه��ود  ا���س��ت��ك��م��اًل 
الأجيال  مت��ك��ني  يف  ال��ط��ف��ل  ���س��الم��ة 
ال�������س���اب���ة م�����ن ال���ت���ف���اع���ل ال����ب����ن����اء يف 
حم��ي��ط��ه��م و�����س����رورة ت���وف���ري اأج�����واء 
م�����س��ت��ق��رة بهدف  ون��ف�����س��ي��ة  اأ����س���ري���ة 
يعزز  مبا  وطاقاتهم  مداركهم  تنمية 
يف  الإيجابي  التاأثري  على  اإمكانيتهم 

جمتمعهم«.
هذا  “يحقق  ال���ي���اف���ع���ي:  واأ����س���اف���ت 
التعاون مع النيابة العامة الحتادية، 
ون��ي��اب��ة ال�����س��ارق��ة ال��ك��ل��ي��ة ج��ان��ب��اً من 
توجهات وخطط اإدارة �سالمة الطفل 
مع  ال�����س��راك��ات  لتفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
املوؤ�س�سات العاملة يف خمتلف املجالت 
وحماية  �سالمة  �سمان  يف  الفاعلية 
ال��ط��ف��ل، ����س���واء ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ن��ه��ا، اأو 

الجتماعية، اأو التنفيذية«.

•• دبي -وام: 

ال�سيف  ه��ذا  لنجعل  ال�سنوية  حملتها  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأطلقت 
يف  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد  على  املجتمع  اأف��راد  لت�سجيع  اأخ�سر 
البيئة  على  للحفاظ  الر�سيد  ال�ستهالك  وتبني ممار�سات  ال�سيف  �سهور 

وتقليل الب�سمة الكربونية.
تت�سمن احلملة التي ت�ستمر لثالثة ا�سهر عدداً من الإر�سادات الب�سيطة 
مكيف  ح���رارة  درج���ة  �سبط  ت�سمل  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء  ا�ستهالك  لرت�سيد 
الهواء عند 24 درجة مئوية وجدولة ا�ستخدام الأجهزة الكهربائية التي 
ت�ستهلك قدراً كبرياً من الطاقة يف ال�سباح اأو امل�ساء بعيداً عن �ساعات ذروة 
الذكية  ال��ري  اأنظمة  وا�ستخدام  م�ساًء   6 اإىل  ظهراً   12 من  ال�ستهالك 

واأف���راد  املتعاملني  جميع  اإ���س��راك  ب��ه��دف  وذل���ك  امل��ي��اه  ت�سربات  ومعاجلة 
املجتمع يف جهود حماية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية عرب خطوات 
ب�سيطة ميكن اتباعها للحد من ا�ستهالك الكهرباء واملياه وذلك عرب قنوات 
التوا�سل الجتماعي ونحو 50 زيارة وحما�سرة توعوية ت�ستهدف الهيئات 
احلكومية واخلا�سة ومراكز الت�سوق واجلمعيات التعاونية ومدينة مده�س 

الرتفيهية وغريها.
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
تاأتي  اأخ�سر  ال�سيف  ه��ذا  “لنجعل  حملة  ان  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
�سمن جهودهم لإ�سراك املتعاملني واأفراد املجتمع يف جهود حماية البيئة 
واحلفاظ على املوارد الطبيعية وحث القطاعات املختلفة على اتباع منط 
حياة واٍع وم�سوؤول يف ا�ستهالك الكهرباء واملياه لرت�سيخ اأ�س�س ال�ستدامة 

البيئية ودعم م�سرية التنمية امل�ستدامة وتعزيز ال�ستدامة البيئية يف دبي 
يف اإطار ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف اإىل اأن تكون 
دبي املدينة الأقل يف الب�سمة الكربونية على م�ستوى العامل وا�سرتاتيجية 
اإدارة الطلب على الطاقة واملياه التي تهدف اإىل تقليل ا�ستهالك الكهرباء 
واملياه بن�سبة %30 بحلول عام 2030 وروؤية الهيئة لأن ت�سبح موؤ�س�سة 

رائدة عاملياً م�ستدامة ومبتكرة.
وقالت املهند�سة اأمل كو�سك نائب الرئي�س - الت�سويق والت�سال املوؤ�س�سي 
الأعوام  نتائج مهمة خالل  ان احلملة حققت  دبي  يف هيئة كهرباء ومياه 
تر�سيد  جهود  يف  املجتمع  اأف���راد  جميع  م�ساركة  اأهمية  واأث��ب��ت��ت  املا�سية 
�سخ�س خالل  اآلف   110 اأك��ر من  ا�ستهدفت احلملة  ال�ستهالك حيث 
الأعوام الأربعة املا�سية من خالل اأكر من 300 زيارة وحما�سرة نظمها 

اتباع  على  املجتمع  اأف���راد  لت�سجيع  الهيئة  يف  والرت�سيد  التوعية  فريق 
الهيئة من  ت�سعى  واملياه حيث  الكهرباء  ا�ستهالك  ممار�سات م�ستدامة يف 
جمتمعية  ثقافة  الر�سيد  ال�ستهالك  يكون  اأن  اإىل  اجل��ه��ود  ه��ذه  خ��الل 

وممار�سة يومية لدى اجلميع.
من  التاأكد  اأخ�سر”  ال�سيف  ه��ذا  “لنجعل  حملة  اإر���س��ادات  تت�سمن  كما 
اأو  ال��ه��واء مب��ا يف ذل��ك تنظيف  ل��وح��دات مكّيف  ال��دوري��ة  اإج���راء ال�سيانة 
البارد  الهواء  يت�سرب  والنوافذ حتى ل  الأب��واب  واإغ��الق  الفلرت  ا�ستبدال 
للخارج والتاأكد من ف�سل الأجهزة الكهربائية من القاب�س بعد النتهاء من 
ا�ستخدامها وري احلدائق واملزروعات يف ال�سباح الباكر اأو امل�ساء للحد من 
تبخر املياه واغالق �سمام املياه قبل الذهاب يف عطلة وال�ستعانة مبخت�س 

لفح�س اإمدادات املياه قبل ال�سفر لتجنب اأية ت�سريبات قد حتدث.

كهرباء ومياه دبي تطلق حملتها ال�سنوية لنجعل هذا ال�سيف اأخ�سر 

لقلة العر�ض مقابل الطلب

غلء تذاكر الطريان جترب الأ�سر املقيمة لإلغاء ال�سفر اإىل بلدها

•• ال�صارقة-الفجر:

اأ�سلوب  اإىل  الب��ت��ك��ار  حت��وي��ل  ع��ل��ى  ت�سجيعهم  ب��ه��دف 
العامة،  ال�سارقة  مكتبات  تنظم  را�سخة،  وثقافة  حياة، 
التابعة لهيئة ال�سارقة للكتاب، �سل�سلة من ور�س العمل 
التقنية والتكنولوجية احلديثة، وت�ستهدف من خاللها 
“�سيف  12 عاماً، حتت �سعار  الأطفال من عمر 7 اإىل 
املكتبة، ثقافة، وفنون، وابتكار”  خالل الفرتة املمتدة 

من 21-25 يوليو اجلاري.
با�ستخدام  الروبوتات   “ بعنوان  الأوىل  الور�سة  وتقام 
ما  اأب����رز  للم�ساركني  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الذهني”،  الع�سف 
وابتكار  ���س��ن��اع��ة  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  م���ع���ارف  م���ن  تت�سمنه 
اأحدث  خاللها  امل�����س��ارك��ون  �سيتعلم  حيث  ال��روب��وت��ات، 
اخلا�سة  الت�سغيلّية  ال��ربام��ج  وت�سميم  لبناء  ال��ط��رق 

التي متكنها من ال�ستجابة لالأوامر وتقودها للتفاعل 
مع البيئة اخلارجية.

“اكت�سف  ب���ع���ن���وان  ال���ث���ان���ي���ة  ال����ور�����س����ة  ت���ع���ق���د  ف���ي���م���ا 
الأطفال  اأم�����ام  امل���ج���ال  ت��ف��ت��ح  ال��ت��ي  الإلكرتونيات”، 
امل�ساركني بها للتعرف على الأدوات والأجهزة والألعاب 
على  وتطلعهم  و�سناعتها،  ابتكارها  وط���رق  املختلفة 
التقنيات  ا�ستخدام هذه  بكيفية  املتعلقة  الأ�ساليب  اأهم 
احلديثة، واجلمع بني الإلكرتونيات واحلرف اليدوية.

وتنظم املكتبة الور�سة الثالثة حتت عنوان “ تطبيقات 
الواقع الفرتا�سي”، التي متّكن امل�ساركني من ت�سميم 
ثالثية  و�سخ�سيات  من��اذج  واإ�سافة  الفرتا�سي،  واق��ع 
مل�ساعدتهم   ،VR Gear نظارات  وا�ستخدام  الأبعاد، 
على التفاعل والعي�س داخل العامل الفرتا�سي اخلا�س 

بكل منهم.

هادي عزت : اأطالب �صركات الطريان بزيادة عدد الرحالت، خالل موا�صم الذروة لتغطية الطلب 
�صمر حجازي: احلجوزات املبكرة تكون مقيدة ب�صروط وال ميكن اإجراء تعديالت
�صادق �صالح : مواعيد االمتحانات وانتهاء املدار�ض خالل العام مل تكن حمددة قبل وقت كاف
تامر وفيق:  �صرورة ت�صجيع �صركات الطريان على زيادة �صعتها ورحالتها اخلارجية
�صيد عبد الرحمن : ُيحدد �صعر التذكرة بناء على متو�صط االإ�صغال على الرحالت اجلوية
�صامل علي : ت�صتغل �صركات الطريان هذه الفرتة لرفع �صعر التذكرة وهذا ما يدفعنا اإىل اإلغاء رحالتنا
هيثـم النمـر: اأ�صعـار تذاكر الطريان ترتفع كل يوم لت�صبح مثل البور�صة 

خالل ور�صة ا�صتهدفت تعزيز الوعي القانوين لدى النا�صئة

 �سلمة الطفل و النيابة العامة حتاوران 20 يافعًا حول حقوق الطفل
�صمن جمموعة من ور�ض العمل التقنية

مكتبات ال�سارقة العامة تعّرف الأطفال 
على اأ�سرار �سناعة الروبوتات
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العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بوظة ارابيكا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1865959 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح في�سل �سلطان �سالح الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
بني  ال�س�����ادة/قرطا�سية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اجل�سرين  رخ�سة رقم:1068588 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سرف الدين باراكادافات عبدالقادر %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
والت�سعون  الرابعة  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لال�ستثمار ذ.م.م  رخ�سة رقم:2665753 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سركة املعمورة دايفري �سيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع 
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل مدير/حذف ق�سي حممد عادل خالد احلجريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة مبادلة لال�ستثمار �س.م.ع )مبادلة(

 Mubadala Investment Company P J S C )Mubadala( 

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املائة لال�ستثمار ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2736089 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سركة املعمورة دايفري �سيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع 
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل مدير/حذف ق�سي حممد عادل خالد احلجريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة مبادلة لال�ستثمار )مبادلة( �س.م.ع
 MUBADALA INVESTMENT COMPANY )MUBADALA( P J S C 

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
املائة وواحد لال�ستثمار  ال�س�����ادة/�سركة  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2736714 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سركة املعمورة دايفري �سيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع 
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل مدير/حذف ق�سي حممد عادل خالد احلجريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة مبادلة لال�ستثمار )مبادلة( �س.م.ع
 MUBADALA INVESTMENT COMPANY )MUBADALA( P J S C 

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املائة وثالثة لال�ستثمار 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2736728 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سركة املعمورة دايفري �سيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع 
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل مدير/حذف ق�سي حممد عادل خالد احلجريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة مبادلة لال�ستثمار )مبادلة( �س.م.ع
 MUBADALA INVESTMENT COMPANY )MUBADALA( P J S C 

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
والثمانون  اخلام�س  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لال�ستثمار ذ.م.م  رخ�سة رقم:2628422 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سركة املعمورة دايفري �سيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع 

MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة مبادلة لال�ستثمار )مبادلة( �س.م.ع

 MUBADALA INVESTMENT COMPANY )MUBADALA( P J S C 

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فورمال وي لتخلي�س 

املعامالت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2735993 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ثاين م�سبح ثاين الكويتي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف هند احمد عبدالكرمي حممد ال�سيباين

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
حواء  و  ادم  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبي التخ�س�سي ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1029387 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ال�سيخ حممد بن �سلطان بن حمدان بن حممد ال نهيان %25

تعديل ن�سب ال�سركاء
�سعيد يو�سف ابراهيم بوعتابه الزعابي من 51% اىل %26

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
الفر�سان  ال�س�����ادة/�سيدلية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1043697 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ال�سيخ حممد بن �سلطان بن حمدان بن حممد ال نهيان %25
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سعيد يو�سف ابراهيم بوعتابه الزعابي من 51% اىل %26
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز اآدم وحواء لطب 

التجميل ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2364304 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ال�سيخ حممد بن �سلطان بن حمدان بن حممد ال نهيان %25

تعديل ن�سب ال�سركاء
�سعيد يو�سف ابراهيم بوعتابه الزعابي من 51% اىل %26

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جي ام ال لرتكيب الزجاج 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والملنيوم ذ.م.م رخ�سة رقم:2381215 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بريدجيت ان اونيل %7.29

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كالن باتريك اونيل %14.58
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساوهان دافيد دونكان %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ملي�سا مريفى اونيل %3.13
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جون توما�س او نيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساوهان دافيد دونكان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
ت�سليح  ال�س�����ادة/لوجيك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:2402781 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فيديه اني�س ديفادا�سان باثرو�س %100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة ليلى حممد نور

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سريكانث فالق بافيران
تعديل وكيل خدمات/حذف ليلى حممد نور

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املوؤ�س�سة 

امللكية للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1060419  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

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

علي مبارك لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1019407  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
لدارة  النخل  �سا�س  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العقارات  رخ�سة رقم:1056642 

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة �سا�س النخل لدارة العقارات

SAS AL NAKHL PROPERTY MANAGEMENT

اىل/�سا�س النخل لدارة العقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

SAS AL NAKHL PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
املائة واأربعة لال�ستثمار  ال�س�����ادة/�سركة  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2736744 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سركة املعمورة دايفري �سيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع 
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل مدير/حذف ق�سي حممد عادل خالد احلجريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة مبادلة لال�ستثمار �س.م.ع

 MUBADALA INVESTMENT COMPANY P J S C 

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
العقارات  لدارة  ال�س�����ادة/العودة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2347982 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�سم جتاري من/العودة لدارة العقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م
AL AWDA PROPERTY MANAGEMENT AND GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/مكتب ال�ستاذ لل�سيانة العامة ذ.م.م
ALOSTAZ OFFICE GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/يو ال ايه جي- اأبوظبي 
فرع �سركة )�سوي�سرا( مقيدة يف �سجل ال�سركات الجنبية 
ال�سركة  تقدمت  وقد   )5042( رقم  حتت  الوزارة  لدى 
اىل الوزارة بطلب لتعديل ال�سم التجاري لي�سبح يو ال 
جي ام بي ات�س- فرع ابوظبي وتعديل بياناتها يف �سجل 

ال�سركات الجنبية تبعا لذلك .
باعرتا�سهم  التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  يتجاوز  ميعاد ل  الوزارة يف  اىل 

هذا العالن.
حتريرا يف 2019/07/15

اأحمد علي احلو�شني
مدير اإدارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن:ال�سادة/اديكا الغرير اديتيفز ذ.م.م

IN-1001471 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التالية:

تعديل ال�سم التجاري:
من: اديكا الغرير اديتيفز ذ.م.م اإىل: اديكا العتيبة ميدل اي�صت ذ.م.م

تعديل ال�سركاء بخروج ال�سادة:
�ض.ذ.م.م للبرتوكيماويات  • الغرير 

دخول ال�سريك:
ذ.م.م الواحد  ال�صخ�ض  �صركة  للمقاوالت-  الوطنية  • العتيبة 

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
ذ.م.م الواحد  ال�صخ�ض  �صركة  للمقاوالت-  الوطنية  • العتيبة 

كوربوري�صن • اديكا 
وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر  اإدارة خدمة امل�ستثمرين خالل  تنمية ال�سناعه- 
الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن.

مكتب تنمية ال�صناعة
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•• اأبوظبي - الفجر:

ت��وا���س��ل ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
البلديات  ع���م���ل���ي���ات  ق����ط����اع  خ������الل 
ب�ساأن  ال�سيف  خطة  تنفيذ  الفرعية 
يف  الزراعية  الأ�سول  وتاأهيل  �سيانة 
والواقعة  اأبوظبي و�سواحيها  جزيرة 
الفرعية،  ال���ب���ل���دي���ات  ن���ط���اق  ���س��م��ن 
البلدية  اإط����ار ح��ر���س  وذل����ك ���س��م��ن 
على جتديد الغطاء الأخ�سر، وزراعة 
الزهور املنا�سبة لف�سل ال�سيف لتبقى 
و  حلة  اأبهى  يف  و�سواحيها  اأبوظبي  
بهاء وجمال، وبالوقت ذاته املحافظة 
ع��ل��ى ك��ف��اءة الأ����س���ول وامل���راف���ق وفقاً 

لأعلى املعايري .

جزيرة اأبوظبي 
و�سمن ه��ذا الإط���ار  اأك��د �سعادة علي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال���ق���م���زي  خ��ل��ي��ف��ة 
الفرعية  ال��ب��ل��دي��ات  عمليات  ل��ق��ط��اع 
خطة  اأن  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
اأب��وظ��ب��ي ويف  داخ���ل ج��زي��رة  ال�سيف 
اخت�سا�سات  �سمن  الواقعة  املناطق 
ت�سغيل  ت�سمل  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  ب��ل��دي��ة 
الطبيعي  التجميل  اأ���س��ول  و�سيانة 
والأ�����س����ول ال�����س��ل��ب��ة و���س��ب��ك��ات الري 
والداخلية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���ط���رق  يف 
واحل����دائ����ق وامل����راف����ق ال���ع���ام���ة ومن 
الزراعية  الأ���س��ول  :�سيانة  �سمنها 
تربة  ومغطيات  ونخيل  اأ���س��ج��ار  م��ن 
وم�سطحات خ�سراء ح�سب الربنامج 

واجلداول املعتمدة واملرفقة، 
����س���ي���ان���ة ����س���ب���ك���ات ال�������ري وال����ت����اأك����د 
لالأ�سول  وت���زوي���ده���ا  ك��ف��اءت��ه��ا  م���ن 
ب��الح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ع��اق��دي��ة و اإج����راء 
وتطبيق  ال�������س���روري���ة  الإ����س���الح���ات 
مع  بالتن�سيق  املعتمد  ال��ري  برنامج 
عقد الري مع مراعاة تطبيق برنامج 
املدنية  الأ�����س����ول  ���س��ي��ان��ة  ال�����س��ي��ف، 
الربنامج  ح�����س��ب  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة 
من  امل��راف��ق  وجتهيز  امل��رف��ق،  املعتمد 
ح��دائ��ق وم�����س��اب��ح وم��الع��ب وحدائق 
وعمل  للعقود  التابعة  امل�ساجد  ح��ول 
وتهيئتها  ل��ه��ا  ال����الزم����ة  ال�����س��ي��ان��ة 
الفرتات  ح�����س��ب  ال������زوار  ل���س��ت��ق��ب��ال 
الإدارات  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  امل��ع��ت��م��دة 

الأخ�����رى )خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع( يف حال 
اأن�سطة ل�سمان  اأو  اأي فعاليات  وجود 
التاأهيل  اأع����م����ال  ت��ن��ف��ي��ذ  جن���اح���ه���ا، 
والتطوير واأعمال الإ�سالحات �سمن 
ت�سمل  وال��ت��ي  املعتمدة  العمل  اأوام���ر 
ال��زراع��ي��ة واأ����س���ول �سبكات  الأ����س���ول 
التعامل  اأخ�����رى،  اأع���م���ال  واأي  ال����ري 
م��ع احل����الت ال��ط��ارئ��ة ال��ن��اجت��ة عن 
ك�����س��ر خطوط  اأو  اجل��وي��ة  ال���ظ���روف 
وتفعيل  ال��ري  مياه  انقطاع  اأو  ال��ري 
ال����ط����وارئ وج���اه���زي���ة طواقم  خ��ط��ة 

الطوارئ ح�سب املطلوب .

وحول االإجراءات املتخذة خالل 
فرتة ال�صيف اأكد القمزي اأن هذه 

االإجراءات ت�صمل :
وال�سالمة  الأم������ن  خ��ط��ة  §تفعيل 
اخل���ا����س���ة ب���ف���رتة ال�����س��ي��ف حل����الت 
الج����ه����اد احل��������راري، وال���ع���م���ل حتت 
للفرتة  امل���ب���ا����س���رة،  ال�����س��م�����س  اأ����س���ع���ة 
وح���ت���ى   2019/06/15 م������ن 
ال�ساعة  م����ن   2019/09/15

3:00م. وحتى  12:30م 
بالتن�سيق  ال����ري  ب���رام���ج  §تعديل 
لتعديل  للتوزيع  اأبوظبي  �سركة  مع 
�����س����اع����ات ت�������س���غ���ي���ل حم����ط����ات ال�����ري 
لالأ�سول  املائية  الحتياجات  ح�سب 
الزراعية يف ف�سل ال�سيف، مع جتنب 
والزهور  اخل�����س��راء  امل�����س��ط��ح��ات  ري 
ما  باليوم  املرتفعة  احل���رارة  ب��ف��رتات 
مياه  من  الفاقد  ن�سبة  لتقليل  اأمكن 

الري بالتبخر.
ال�سيفية  املو�سمية  الزهور  § زراعة 
قبل بدء فرتة ارتفاع درجات احلرارة، 
ل�سمان منوها بال�سكل الكايف ملواجهة 
وب��ال��ت��ايل تقليل  امل��رت��ف��ع��ة  احل������رارة 
§رفع  املو�سمية.  الزهور  من  الفاقد 
للتعامل  ال����ط����وارئ  ف����رق  ج���اه���زي���ة 
م��ع احل����الت ال��ط��ارئ��ة ال��ن��اجت��ة عن 
ك�����س��ر خطوط  اأو  اجل��وي��ة  ال��ت��ق��ل��ب��ات 
الري اأو انقطاع مياه الري اأو احلالت 
والبالغات الواردة من مركز الت�سال 

احلكومي. 
اأبوظبي  ����س���رك���ة  م����ع  §التن�سيق 
ت����وف����ري خطة  ب���������س����رورة  ل���ل���ت���وزي���ع 
الري  مياه  انقطاع  حل��الت  ا�ستجابة 
من املحطة املركزية IPS2، وكذلك 
والفرعية  الرئي�سية  ال��ري  حمطات 
بديلة  وت���وف���ري خ��ط��وط  ب���اجل���زي���رة 
الك�سور  م��ن معاجلة  الن��ت��ه��اء  حل��ني 
الرئي�سية،  اخلطوط  يف  النقطاع  اأو 
الإطفاء  �سبكة  ا�ستخدام  اإمكانية  مع 
�����س����د ج����زء  وف������وه������ات احل�����ري�����ق يف 
امل��ائ��ي��ة يف حالت  م���ن الح��ت��ي��اج��ات 

الطوارئ.
حم���ط���ة  ت����خ���������س����ي���������س   §
عن  ل�ستخدامها  ال�سهاريج  لتعبئة 
وال�سيانة  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ع���ق���ود  ط���ري���ق 

ب�سكل ح�سري يف حالت الطوارئ.
معدل  ل�����س��رع��ة  ن���ظ���را   §
من�����و امل�������س���ط���ح الأخ���������س����ر وك���ذل���ك 
ن�سج  مو�سم  وب��دء  النباتية  الأ���س��وار 

ال��ث��م��ار ب��اأ���س��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل، ف��اإن��ه يتم 
الرتكيز على �سرورة جاهزية مقاويل 
امل���وارد  ل��ت��وف��ري  وال�����س��ي��ان��ة  الت�سغيل 
ال�سيانة  م��ه��ام  ل���س��ت��ك��م��ال  ال��الزم��ة 

ح�سب برامج ال�سيانة املعتمدة. 
املكافحة  اأع����م����ال  ع��ل��ى  §الرتكيز 
احل�سرية  ل���الإ����س���اب���ات  وال����وق����اي����ة 
وال��ف��ط��ري��ة ال��ت��ي ق���د ت��ن�����س��ط بفرتة 
ال�������س���ي���ف، وك�����ذل�����ك ال���ت���ن�������س���ي���ق مع 
الآفات  ت��دوي��ر يف ح��ال ر�سد  ال�����س��ادة 

والقوار�س التابعة لخت�سا�سهم. 
وب�ساأن تفعيل خطة الأمن وال�سالمة 
�سعادته  اأك��د  ال�سيف  بفرتة  اخلا�سة 
ح��ر���س ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى ات��خ��اذ اأف�سل 
امل����م����ار�����س����ات والإج����������������راءات وال���ت���ي 

تت�سمن:

للمقاولني  توعوية  ور�ض  -عمل 
العمل  اأثــنــاء  احلـــوادث  لتجنب 

خالل فرتة ال�صيف.
-التاأكد من التزام املقاولني باخلطة 

ال�سيفية املعتمدة.
مع  بالتن�سيق  ال���ري  ب��رام��ج  -تعديل 
لتعديل  ل��ل��ت��وزي��ع  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة 
�����س����اع����ات ت�������س���غ���ي���ل حم����ط����ات ال�����ري 
لالأ�سول  املائية  الحتياجات  لتوفري 
الزراعية يف ف�سل ال�سيف، مع جتنب 
والزهور  اخل�����س��راء  امل�����س��ط��ح��ات  ري 
ما  باليوم  املرتفعة  احل���رارة  ب��ف��رتات 
مياه  من  الفاقد  ن�سبة  لتقليل  اأمكن 

الري بالتبخر.

واأ�ساف: حتر�س البلدية على زراعة 
بدء  قبل  ال�سيفية  املو�سمية  الزهور 
فرتة ارتفاع درجات احلرارة، ل�سمان 
منوها بال�سكل الكايف ملواجهة احلرارة 
من  الفاقد  تقليل  وبالتايل  املرتفعة 

الزهور املو�سمية.

رفع  عــلــى  الــبــلــديــة  تعمل  كــمــا 
للتعامل  الطوارئ  فرق  جاهزية 

مع احلاالت الطارئة مثل : 
الطرق  ع���ل���ى  الأ�����س����ج����ار  -����س���ق���وط 

الرئي�سية واحلدائق العامة.
ال�����ري ع���ن املحطة  -ان���ق���ط���اع م���ي���اه 

الرئي�سية اأو الفرعية.
-احل������الت وال���ب���الغ���ات ال������واردة من 

مركز الت�سال احلكومي. 
الأ�سجار  �سيانة  اأعمال  طبيعة  وع��ن 
اأو�سح   ، ال�سيف  ف��رتة  خ��الل  املثمرة 
�سعادته اأنه مع بدء مو�سم ن�سج ثمار 
اأعمال  البلدية  تنفذ  النخيل،  اأ�سجار 
اأعمال اخلف،  �سيانة �سرورية مثل: 
والتحدير، والتكيي�س للعذوق، واأعمال 
جمع الثمار وتكريب الأ�سجار، واإزالة 
والرتكيز  وامل���ي���ت،  اجل�����اف  ال�����س��ع��ف 
ع��ل��ى اأع��م��ال امل��ك��اف��ح��ة وال��وق��اي��ة من 
التي  والفطرية  احل�سرية  الإ�سابات 
وكذلك  ال�����س��ي��ف،  ب��ف��رتة  تن�سط  ق��د 
ت��دوي��ر يف حال  ال�����س��ادة  م��ع  التن�سيق 
القوار�س  اأو  النامو�س  ر�سد ح�سرات 
والزواحف املهددة لل�سحة وال�سالمة 

العامة وذلك لتخاذ ما يلزم.

اأعمال  تنفيذ  اخل��ط��ة  تت�سمن  ك��م��ا 
التجميل  اأ����س���ول  وت�����س��غ��ي��ل  ���س��ي��ان��ة 
�سمن  والنوافري  وال�سلب  الطبيعي 
وت�سغيل  اأب��وظ��ب��ي،  ك��ورن��ي�����س  ح����دود 
الطبيعي  التجميل  اأ���س��ول  و�سيانة 
املناطق،  جل��م��ي��ع  اأب��وظ��ب��ي  ب��ج��زي��رة 
بجزيرة  احل��دائ��ق  و�سيانة  وت�سغيل 
اأ�سول  و���س��ي��ان��ة  وت�سغيل  اأب��وظ��ب��ي، 
ال���ت���ج���م���ي���ل ال���ط���ب���ي���ع���ي  يف ج���زي���رة 
جزيرة  ال�سمالية،  جزيرة   ( اأبوظبي 

ال�سعديات، جزيرة الرمي(.
اأما عن خطة �سيانة الأ�سول الزراعية 
ال�����س��واط��ئ خ��الل ال�سيف  وال���ري يف 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ف���اأو����س���ح 
هذه  اأن  الفرعية  البلديات  عمليات 
اأوق��ات الري  اخلطة تت�سمن : زي��ادة 
الأنواع  م��ن  لكل  الحتياجات  ح�سب 
اأوقات احلر  النباتية، جتنب الري يف 
ملياه  التبخر  عملية  لتجنب  ال�سديد 
املنا�سبة.  الأوق����ات  ال���ري يف  و  ال���ري، 
من  التاأكد  وم�ساًء(،  �سباحا  ال��ري   (
املر�سات  وفح�س  ال��ري  �سبكة  فعالية 
واأن��اب��ي��ب ال���ري ملنع ه��در امل��ي��اه، دعم 
بع�س املناطق وذلك با�ستخدام الري 
كفاءة  من  والتاأكد  اليدوي،الفح�س 
م�����س��خ��ات ال���ري وال��ت��اأك��د م��ن وجود 

عدم ت�سريبات يف  خزانات الري.

 ال�صهامة 
ت�سمل  اخل���ط���ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����ار 
�سمن  ال����واق����ع����ة  امل����ن����اط����ق  ج���م���ي���ع 

ال�سهامة  بلدية  م��رك��ز  اخت�سا�سات 
و�سيانة  اخلطة:ت�سغيل  وتت�سمن   ،
و�سبكات  الطبيعي  التجميل  عنا�سر 
يا�س،ت�سغيل  جزيرة  يف  املحلية  ال��ري 
الطبيعي  التجميل  مناطق  �سيان���������ة 
و�سبكة الري املحلية يف منطقة �سرق 
اأبوظبي  ال�����س��ري��ع  ال��ط��ري��ق  وغ�����رب 
عنا�سر  و���س��ي��ان��ة  ت�سغيل  دب����ي،   –
الري  و���س��ب��ك��ات  الطبيعي  التجميل 
املحلية يف الرب الرئي�سي  من منطقة 
املطار وحتى تقاطع العجبان، تكثيف 
فرق ال�ستجابة لأعطال الري لعقود 

الت�سغيل وال�سيانة.

الوثبة
اأعمال  اخل��ط��ة  تت�سمن  ال��وث��ب��ة  ويف 
التجميل  ع��ن��ا���س��ر  و���س��ي��ان��ة  ت�سغيل 
املحلية  ال�����ري  و���س��ب��ك��ات  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
املنطقة  ب���ط���ول  ال��رئ��ي�����س��ي  ال����رب  يف 
اأب���وظ���ب���ي - طريق  ال���واق���ع���ة ج���ن���وب 
و�سيانة  ت�سغيل  اأع���م���ال  ���س��وي��ح��ان، 
و�سبكات  الطبيعي  التجميل  عنا�سر 
الري املحلية يف الرب الرئي�سي بطول 
الرئي�سي  بالطريق  الواقعة  املنطقة 
اأبوظبي العني من ج�سر حديقة بني 

يا�س اإىل منطقة اخلتم.

مدينة زايد
ال�سيانة اخلا�سة بال�سيف  اأما خطة 
فت�سمل:  زاي�����د  م��دي��ن��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
التجميل  اأ����س���ول  و���س��ي��ان��ة  ت�����س��غ��ي��ل 

املحلية  ال�����ري  و���س��ب��ك��ات  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ال��رئ��ي�����س��ي  )م���دي���ن���ة خليفة  ب���ال���رب 
بوابة  وم��ن��ط��ق��ة  امل���ق���ط���ع  وم��ن��ط��ق��ة 
الأ�سول  و�سيانة  اأبوظبي(،ت�سغيل 

الزراعية و�سبكات الري املحلية.  

م�صفح
ويف منطقة م�سفح تت�سمن اخلطة: 
التجميل  اأ����س���ول  و���س��ي��ان��ة  ت�����س��غ��ي��ل 
و�سبكات  ال�سلبة  والأ�سول  الطبيعي 
الري يف الطرق الرئي�سية والداخلية 
 : ومنها  العامة  وامل��راف��ق  واحل��دائ��ق 
اأ�سجار  الزراعية من  الأ�سول  �سيانة 
وم�سطحات  تربة  ومغطيات  ونخيل 
واجلداول  الربنامج  ح�سب  خ�سراء 
�سبكات  �سيانة   ، وامل��رف��ق��ة  امل��ع��ت��م��دة 
الري والتاأكد من كفاءتها وتزويدها 
التعاقدية  ب��الح��ت��ي��اج��ات  ل��الأ���س��ول 
ال�سرورية  الإ�����س����الح����ات  واإج��������راء 
املعتمد  ال�������ري  ب���رن���ام���ج  وت���ط���ب���ي���ق 
مراعاة  مع  ال��ري  عقد  مع  بالتن�سيق 
�سيانة  ال�����س��ي��ف،  ب���رن���ام���ج  ت��ط��ب��ي��ق 
امل��دن��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة عليها  الأ����س���ول 
امل��ع��ت��م��د، جتهيز  ال���ربن���ام���ج  ح�����س��ب 
املرافق من حدائق وم�سابح ومالعب 
وحدائق حول امل�ساجد التابعة للعقود 
وعمل ال�سيانة الالزمة لها وتهيئتها 
الفرتات  ح�����س��ب  ال������زوار  ل���س��ت��ق��ب��ال 
الإدارات  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  امل��ع��ت��م��دة 
الأخ�����رى )خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع( يف حال 
اأن�سطة ل�سمان  اأو  اأي فعاليات  وجود 
التاأهيل  اأع����م����ال  ت��ن��ف��ي��ذ  جن���اح���ه���ا، 
وال���ت���ط���وي���ر واأع�����م�����ال الإ����س���الح���ات 
والتي  املعتمدة  العمل  اأوام����ر  �سمن 
واأ�سول  ال���زراع���ي���ة  الأ����س���ول  ت�����س��م��ل 
اأخ����رى  اأع����م����ال  واأي  ال�����ري  ���س��ب��ك��ات 
�سمن  وت��ك��ون  الإدارة  م��ن  م��ع��ت��م��دة 
برنامج  وح�سب  ال�سباحية  الفرتات 
احلالت  مع  التعامل  املقاولني،  عمل 
ال����ط����ارئ����ة ال���ن���اجت���ة ع����ن ال����ظ����روف 
اأو  ال����ري  ك�����س��ر خ��ط��وط  اأو  اجل���وي���ة 
ان��ق��ط��اع م��ي��اه ال����ري وت��ف��ع��ي��ل خطة 
الطوارئ  طواقم  وجاهزية  الطوارئ 
و�سيانة  ت�����س��غ��ي��ل  امل���ط���ل���وب،  ح�����س��ب 
الأ�����س����ول ال���زراع���ي���ة و���س��ب��ك��ة ال���ري 

الفرعية والأ�سول املدنية.

بهدف احلفاظ على بهاء اأبوظبي وجمالها ورفع كفاءة االأ�صول واملرافق

بلدية مدينة اأبوظبي توا�سل تنفيذ خطة �سيانة الأ�سول الزراعية خلل ال�سيف احلايل

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستعر�ست موؤ�س�سة “حتقيق اأمنية” 
اأهم اإجنازاتها خالل الن�سف الأول 
اأ�سهمت  وال���ت���ي   2019 ع���ام  م���ن 
و�ساعدت  املوؤ�س�سة  اأع��م��ال  دع��م  يف 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا خالل  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ف�سال   2019 الت�سامح”  “عام 
الوعي  تعزيز  ال��ه��ام يف  دوره���ا  ع��ن 
ال�سوء  وت�سليط  املوؤ�س�سة  باأن�سطة 
حتقيق  اإىل  الهادفة  براجمها  على 
يعانون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  اأم��ن��ي��ات 

ظروفا �سحية تهدد حياتهم.

وت�سطلع املوؤ�س�سة بدور رائد خالل 
خالله  مت  ال������ذي  ال��ت�����س��ام��ح  ع�����ام 
اإطالق العديد من املبادرات واملهام 
املر�سى  الأطفال  ملنح  تنفذها  التي 
موؤكد  والأم��ل  ال�سعادة  وعائالتهم 
اأر������س الإم������ارات  اأن  م���ن خ��الل��ه��ا 
والعطاء  واملحبة  اخل��ري  اأر���س  هي 

والت�سامح.
اأمنية  حتقيق  موؤ�س�سة  وح��ر���س��ت 
ملوؤ�س�سة  عربي  ف��رع  اأول  تعد  التي 
العاملية” على اإبراز  اأمنية  “حتقيق 
له  للمغفور  اخلالد  الطيب  الإرث 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 

رمزا  كان  ثراه” الذي  اهلل  “طيب 
للت�سامح الإن�ساين وتكرمي الإن�سان 
عن  النظر  بغ�س  �سعادته  وحتقيق 

جن�سه اأو لونه اأو دينه.
عام  ن�ساأتها  منذ  املوؤ�س�سة  وت�سعى 
2003 اإىل حتقيق اأمنيات الأطفال 
�سحية  ظ��روف  من  يعانون  الذين 
مع  بالتعاون  وذل��ك  حياتهم  تهدد 
واملوؤ�س�سات  اجلهات  من  كبري  عدد 
�ساهمت  التي  واخلا�سة  احلكومية 

يف دعم اهداف املوؤ�س�سة النبيلة.
يتقدمون  الذين  الأطفال  ويختار 
فئات  ب��ني  املوؤ�س�سة  اىل  بطلباتهم 
مقابلة  م��ن��ه��ا  امل��ت��ن��وع��ة  الأم�������اين 
ال���ذه���اب يف  اأو  ���س��ه��رية  ���س��خ�����س��ي��ة 
احل�سول  اأو  يختارونه  ملكان  رحلة 
على �سيء يرغبون به اأو اأن يكونوا 
اأو  اأطباء  حلموا  مثلما  واح��د  ليوم 
عنا�سر �سرطة اأو اأمريات اأو غريه.

حرم  تراأ�سها  التي  املوؤ�س�سة  وتعمل 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�سيخة   ، ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
���س��ي��خ��ة ب��ن��ت ���س��ي��ف ب���ن حم��م��د اآل 
ملوؤ�س�سة  الفخري  الرئي�س  نهيان، 

حتقيق  ع���ل���ى  اأمنية”  “حتقيق 
م����ئ����ات الط������ف������ال ذوي  ام����ن����ي����ات 
جانب  اىل  امل�ستع�سية  الم���را����س 
ر�سالتها  ت����خ����دم  �����س����راك����ات  ف���ت���ح 
الإن�سانية  م��ب��ادئ  وت��ع��زز  النبيلة 
لدى  تنت�سر  ال��ت��ي  ال��ع��ط��اء  وح���ب 
الفئات  جميع  م��ن  املجتمع  اأف����راد 

وال�سرائح.
امنية  حتقيق  موؤ�س�سة  تعمل  كما 
وا�سعة  ع��الق��ات  �سبكة  خ���الل  م��ن 
وفق  ال�سنوية  اجندتها  تنفيذ  على 
خطة عمل مدرو�سة حيث تتوا�سل 
واجلهات  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ك��اف��ة  م���ع 
تعالج  التي  ب��ال��دول��ة  العالقة  ذات 
الأط����ف����ال وك���ذل���ك ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
ال����دول  يف  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل���ه���ات 
ان�سطتها على  تقت�سر  العربية ول 
دول�����ة الم��������ارات ف��ق��ط ب���ل تهدف 
العامل  اأطفال  لكافة  الو�سول  اىل 

العربي.
اأمنية”  “حتقيق  موؤ�س�سة  ومتكنت 
من حتقيق 404 اأمنيات لالأطفال 
خالل  خطرية  باأمرا�س  امل�سابني 
منها   2019 م��ن  الأول  الن�سف 
و82  الدولة  داخل  اأمنيات   209

اأمنية يف اململكة الأردنية الها�سمية، 
ال�سقيق  ال��ي��م��ن  يف  اأم��ن��ي��ة  و113 
ل�سرتاتيجيتها  ت��ن��ف��ي��ذا  وذل������ك 
وال��ت��ي تهدف  الت�سامح  ع��ام  خ��الل 
الطيب  الإرث  واإب�����راز  ت��ك��رمي  اإىل 
اخلالد للمغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
الذي كان رمزا للت�سامح الإن�ساين 

وتكرمي الإن�سان وحتقيق �سعادته.
�سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة  واأ�سادت 
باجلهود  ن���ه���ي���ان  اآل  حم���م���د  ب����ن 
ال���ك���ب���رية ل���ل���داع���م���ني م����ن اأف������راد 
الدولة  داخ��ل  وموؤ�س�سات  و�سركات 
الذين كان لهم الأثر الكبري يف دعم 
ا�سرتاتيجيتها  لتحقيق  املوؤ�س�سة 
اإ����س���ع���اد الأط����ف����ال  وامل�������س���اه���م���ة يف 

بتحقيق اأمنياتهم.
الزبيدي،  اأو�سح هاين  ومن جانبه 
ملوؤ�س�سة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ت�سريح  يف  اأمنية”  “حتقيق 
خ���ا����س ل���وك���ال���ة اأن����ب����اء الم�������ارات 
منذ  حر�ست  املوؤ�س�سة  اأن  “وام” 
اإطالق  ع��ل��ى  احل���ايل  ال��ع��ام  مطلع 
والفعاليات،  امل��ب��ادرات  من  العديد 
اتفاقيات  م���ن  ب��ع�����س  ت��وق��ي��ع  م���ع 

حكومية  ج����ه����ات  م����ع  ال�������س���راك���ة 
املوؤ�س�سة  اأع���م���ال  ل��دع��م  وخ��ا���س��ة 
ماديا ولوج�ستيا، وم�ساعدتها على 
“عام  خ��الل  ا�سرتاتيجيتها  تنفيذ 

الت�سامح” 2019.
واأ�سار الزبيدي اإىل اأن اأهم مبادرات 
خالل  اأمنية”  “حتقيق  موؤ�س�سة 
الت�سامح  ع���ام  م��ن  الأول  الن�سف 
اأمنية  “ماراثون  اإق��ام��ة  يف  متثلت 
اخلريي” يف مدينة زايد الريا�سية 
بالتعاون مع بنك اأبوظبي التجاري 
ودعم من �سركة �سمان، اإ�سافة اإىل 
اإطالق م�سابقة “حتدي الأمنيات” 
ل��ط��الب اجل��ام��ع��ات ب��ال��ت��ع��اون مع 

وزارة الرتبية والتعليم.

فعاليتها  خ�������الل  مت���ك���ن���ت  ك����م����ا 
اأق���ي���م���ت بدعم  ال���ت���ي  الإن�������س���ان���ي���ة، 
وكافيه  م��ط��ع��م  م���ن  وا���س��ت�����س��اف��ة 
اأبوظبي،  يف  لبي”  دو  “ميزون 
األف درهم   175 من حتقيق مبلغ 
عن  ف�سال  املوؤ�س�سة،  اأعمال  لدعم 
مت��ك��ن��ه��ا م���ن حت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ات 16 
ط��ف��ال ب��دع��م م���ن جم��ل�����س العمل 

الأمريكي يف اأبوظبي.
املوؤ�س�سة،  اأن  اإىل  ال��زب��ي��دي  ول��ف��ت 
الهادفة  وحتقيقها ل�سرتاتيجيتها 
اأمنيات  م���ن  امل���زي���د  حت��ق��ي��ق  اإىل 
ق��ام��ت بتوقيع  امل��ر���س��ى،  الأط���ف���ال 
“�ستيب  �سركة  مع  تعاون  اتفاقية 
مع  التعاون  اإىل  اإ�سافة  مينا”،  تو 

املدين  الدفاع  بدبي،  الو�سل  ن��ادي 
يف  ال�سارقة  و�سرطة  دب��ي،  و�سرطة 

هذا املجال.
واحتفاء ب�سراكاتها، قامت موؤ�س�سة 
فندقي  بتكرمي  اأمنية”  “حتقيق 
ي��ا���س روت��ان��ا وف��ريم��ون��ت عجمان، 
الإن�سانية  مل�����س��اه��م��ات��ه��م��ا  ت��ق��دي��را 
والأم����ل  ال�����س��ع��ادة  زرع  ال��ن��ب��ي��ل��ة يف 
وال���ت���ف���اوؤل يف ق��ل��وب الأط���ف���ال من 
ذوي الأمرا�س امل�ستع�سية وحتقيق 

اأمنياتهم.
“حتقيق  ب������اأن  ال���زب���ي���دي  و�����س����رح 
�سهر  خ�������الل  مت���ك���ن���ت  اأمنية” 
رم�������س���ان ال���ف�������س���ي���ل، م����ن اإق���ام���ة 
الأمنيات” يف اأبوظبي مول  “�سوق 
وال�����س��وق اخل��ري ال��رتاث��ي يف مركز 
باإطالق  قامت  ..ك��م��ا  م��ول  املارينا 
ومبادرة  الأمنيات”،  “درهم  حملة 
من  ب����دع����م  اأمنية”  ي������وم  “كل 
م�ساهري املجتمع والإعالم وو�سائل 
اإىل  اإ�سافة  الجتماعي،  التوا�سل 
امل�ساركة الفاعلة يف برنامج ر�سائل 
رم�سانية على اإذاعة القراآن الكرمي 
اأفراد  اأبوظبي لن�سر الوعي بني  يف 
املوؤ�س�سة  اأه������داف  ح����ول  امل��ج��ت��م��ع 
الإن�����س��ان��ي��ة ودوره������ا ال���ه���ام يف زرع 
الأطفال  قلوب  والأم��ل يف  ال�سعادة 

املر�سى وعائالتهم.

حتقيق اأمنية ت�ستعر�ص اإجنازاتها للن�سف الأول من عام الت�سامح

ا����س���ع���د   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�سية  لبنان     ، �سانتال 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3276524( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0581799401

فقدان جواز �سفر
ان���ي���ت���ى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوغ��ن��دا   اجلن�سية   ، اكيلو 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )B 1 4 6 9 1 4 5 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0565910039

فقدان جواز �سفر
اج�����اي�����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ف��ي�����س��وك��ارم��ا ب���ري ب���اه���ادور 
ن���ي���ب���ال     ، ف�����ي�����������س�����وك�����ارم�����ا 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية  
)07735124(من يجده 
بتليفون رقم   عليه الت�سال 

0582299434

فقدان جواز �سفر
رام   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
نيبال     ، اه�������ري  ب�����را������س�����اد 
�سفره  ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة  
  )07175976( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0582299434

فقدان جواز �سفر
ميمونا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اث���ي���وب���ي���ا     ، ف����ي����ت����و  ت����ي����ه����ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EP4780860( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0558611611

فقدان جواز �سفر

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2019/1/5278

                          امل��ن��ذر: ال�سيد/ حميد اح��م��د اح��م��د حممد الطاير - اإم��ارات��ي اجلن�سية ، مبوجب 
وميثلها   )2006/10/31( بتاريخ   )2006/1/80368( برقم  بدبي  العدل  كاتب  من  م�سدقة  قانونية  وكالة 
بالتوقيع ال�سيد/ حم�سن بن ح�سن بن غالب امل�سعود - هندي اجلن�سية ، ويحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم 
)4-2631750-1975-784( مبوجب وكالة قانونية م�سدقة من كاتب العدل بدبي برقم )2018/1/267415( 

بتاريخ 2018/12/17  ،  العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 0506242483 
املنذر اليه : ال�سيدة/ ن�سرين بيبى ندمي احمد - باك�ستانية اجلن�سية ، وحتمل بطاقة هوية اإماراتية رقم 
)1-2919180-1971-784(  العنوان : دبي - البدع - رقم الأر�س : 0922 - 375 - ا�سم املبنى - فيال الطاير 

- رقم العقار )ديوا( 20296310 - رقم الفيال : 18  - الإمارات العربية املتحدة
هاتف متحرك : 0567592770 

العقار وذلك يف فرتة  اإخ��الء  اليه ب�سرورة ب�سرورة  املنذر  املنذر ينذر  فاإن  العديل  الإن��ذار  ومبوجب هذا 
اق�ساها )30( يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار العديل ، ودفع قيمة الغرامات واملخالفات لكافة اجلهات 
املعنية منها )بلدية دبي - دائرة التخطيط والتطوير - ديوا( وكافة اجلهات الأخرى مع اإي�سال �سداد اىل 
املنذر ، ودفع قيمة ال�سيك املرجتع رقم )000012( على م�سرف الإمارات ال�سالمي بتاريخ 2019/4/10م 
بقيمة )-/00. 52.500( درهم ، وذلك خالل )30( يوم من تاريخ ا�ستالم املنذر اليه هذا الإنذار العديل ، 
واإخالء العقارات يف فرتة اق�ساها )30( يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار العديل ، ودفع القيمة اليجارية 
حتى تاريخ الإخالء التام ، و�سداد كامل املبالغ امل�ستحقة لأي جهة اخرى مبا يف ذلك ديوا مع اي�سال �سداد 
للمبالغ ، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سده مبا فيها اإقامة الدعوى الق�سائية 

وا�ست�سدار امر الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل
لندن: اأ�ساجن لن ي�سلم اىل بلد يحكم بالإعدام  

•• كيتو-اأ ف ب:

اآلن  اأكد وزير الدولة الربيطاين لأوروب��ا والأمريكيتني 
دانكان خالل زيارة  اإىل الك��وادور اأن موؤ�س�س ويكيليك�س 
ان  ميكن  بلد  اىل  ي�سلم  ل��ن  اأ���س��اجن  جوليان  الأ���س��رتايل 
يحكم عليه بالإعدام.وقال دانكان يف موؤمتر �سحايف عقده 
يف كيتو، هذا “�سرط ا�سا�سي لالتفاق الذي تو�سلنا اإليه، 
فيه  عليه  يحكم  اأن  بلد ميكن  اىل  ي�سلم  ب��اأن  ن�سمح  ب��األ 
الوليات  قوية«.وتتهم  ال�سمانة  ه��ذه  وتبقى  ب��الع��دام. 
بت�سليمه.  وطالبت  بالتج�س�س  اأ���س��اجن  جوليان  املتحدة 
و�ستعقد اجلل�سة للنظر يف هذا الطلب يف اواخر �سباط-

فرباير 2020 يف اململكة املتحدة.
وتاأخذ عليه الوليات املتحدة اأنه عر�س للخطر بع�سا من 
 250 ويكيليك�س  2010 عرب  ن�سر يف  م�سادرها عندما 
500 الف وثيقة �سرية حول  برقية دبلوما�سية وحواىل 
اأن�سطة اجلي�س الأمريكي يف العراق وافغان�ستان. وتتهمه 
اأي�سا ب”التاآمر” مع املحللة الع�سكرية ال�سابقة ت�سيل�سي 

مانينغ، التي تقف وراء هذا الت�سريب غري امل�سبوق.
جلاأ اأ�ساجن الأ�سرتايل يف العام 2012 اإىل �سفارة الإكوادور 
يف لندن وظّل فيها لغاية 11 ني�سان-اأبريل املا�سي حني 
اعتقلته ال�سرطة الربيطانّية بعد �سحب كيتو حّق اللجوء 
منه.وو�سع على الفور يف العتقال ثم حكم عليه بال�سجن 

�سروط  لنتهاكه  اأي��ار-م��اي��و  م��ن  الول  يف  ا�سبوعا   50
تلقت  اأنها  الإك��وادوري��ة  احلكومة  املوقتة.واكدت  حريته 
�سمانات خطية من لندن، عندما �سحبت اللجوء من هذا 
الأ�سرتايل، باأنه لن ي�سلم اإىل دولة ميكن اأن يتعر�س فيها 

للتعذيب اأو عقوبة العدام.
وقد وجهت الوليات املتحدة 18 تهمة اىل جوليان اأ�ساجن، 
ويبلغ تراكم العقوبات عن جميع هذه التهم حوايل 175 
الأمريكية  الفيدرالية  ال�سلطات  ال�سجن.وجتيز  يف  عاما 
عقوبة الإعدام للجرائم التي ُيعاقب عليها بالإعدام، مبا 
يف ذلك التج�س�س، كما يفيد موقع مركز معلومات عقوبة 

الإعدام.

باك�ستان تعيد فتح جمالها اجلوي 
•• كرات�صي-اأ ف ب:

املدنية، منهية  املالحة  اأم��ام  كاماًل  اجل��وي  اإع��ادة فتح جمالها  ام�س  باك�ستان  اعلنت 
�سهورا من القيود التي اتخذت يف اأعقاب الأزمة الدبلوما�سية اخلطرية التي واجهتها 

مع الهند اأواخر �سباط-فرباير.
اأمام  فتحه  اأعيد  قد  اجل��وي  “املجال  اإن  امل��دين  الطريان  هيئة  با�سم  متحدث  وق��ال 

حركة املالحة املدنية على الفور«.
اإىل  الهند  من  اجلوية  الرحالت  على  خ�سو�سا  توؤثر  كانت  التي  القيود  اأن  واأ�ساف 
الغرب )اأوروبا، اآ�سيا الو�سطى، اإلخ...( ومتر فوق باك�ستان، قد رفعت، لكنه مل يحدد 
التام ملجالها  الإغ��الق  27 �سباط-فرباير  باك�ستان يف  اأعلنت  القرار.وقد  دوافع هذا 
اجلوي بعد �سل�سلة من التوترات احلادة بني اإ�سالم اأباد ونيودلهي، كادت تقود القوتني 

النوويتني اإىل حافة احلرب.

كما اأثبتت هذه النتخابات اجلزئية 
حزب  اأن  الأوىل،  ظ����واه����ر،  ث����الث 
تون�س،  رئي�س احلكومة، حزب حتيا 
مل ي�سلب ع��وده بعد اذ مل يتح�سل 
و�ستني  اأرب��ع��م��ئ��ة  اأ����س���وات  ع��ل��ى  اإل 
ناخبا، وهو رقم هزيل جدا، والثانية، 
التي  ه��ي  فقط،  النه�سة  حركة  اأّن 
ور�سيدها  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت 
يف  �سعيفة  بن�سبة  واإن  الن��ت��خ��اب��ي، 
تكرار  اإّن  واأخ�������ريا،  امل��ح��ط��ة،  ه����ذه 
ويتطلب  م�ستبعد   2014 �سيناريو 
النتائج،  قبل  واأن���ه  معجزة،  ح��دوث 
�سناديق  على  الإق��ب��ال  معركة  تظل 

القرتاع هي “اأّم املعارك«
»نظام مهزلة«

    ونتيجة لن�سبة الإقبال ال�سعيفة 
النتخابات  ع���ل���ى  ال���ن���اخ���ب���ني  م����ن 
اجلزئّية ببلدّية باردو، واأمام النتائج 
احلداثي-  الو�سطي  للتيار  الهزيلة 
اندلعت  ال��ب��دي��ل-  ح���زب  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
���س��ف��ارات الإن����ذار داخ���ل ه��ذا التيار 
والتذرر  النق�سام  من  يعاين  ال��ذي 
وم���ن ان��ه��ي��ار ن���داء ت��ون�����س، ويف هذا 
ال�����س��ي��اق،  ق���ال رئ��ي�����س ح���زب حركة 
اإّن  م���رزوق،  حم�سن  تون�س  م�سروع 
ال�سيا�سيني يف جهة وال�سعب يف جهة 
اأخرى واإّن هذه النتيجة ناجمة عن 
ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي ال����ّذي و���س��ف��ه ب� 

‘’املهزلة<<. 
    ويف تدوينة على ح�سابه ال�سخ�سي 
في�سبوك ، عرّب مرزوق عن ا�ستغرابه 
بنجاحها  الأح�����������زاب  ف����رح����ة  م�����ن 
اجلزئّية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال�سعيف 
اإّن الفائز الأّول  ببلدية باردو. وقال 
اأقل  ال��ن��ه�����س��ة ح���از ع��ل��ى  اأي ح��رك��ة 
من اأربعة باملئة من جملة الأ�سوات 
44626 م�سّجل، وانتقد  ب�  املقّدرة 
م����������رزوق ع��������زوف امل�����واط�����ن�����ني عن 
العملّية النتخابية حيث بلغت ن�سبة 
املقرتعني 11 فا�سل 66 باملئة من 

جمموع امل�سّجلني.
اإّن هذه      واع��ت��رب حم�سن م���رزوق 
ت�ساهم  اأن  ميكن  ال�سعيفة  الن�سبة 
البلدي  املجل�س  الثقة من  يف �سحب 
واإمكانية  يقع حّله  وبالتايل  بباردو، 
يف  واأّك���د  ج��دي��دة،  بانتخابات  القيام 
تدوينته اإّن ال�سبب الرئي�سي لعزوف 

    وت�سّدر حزب قلب تون�س املراتب 
يليه   8، فا�سل   20 بن�سبة  الأوىل 
،6 ثم  8 ف��ا���س��ل  ب��ن�����س��ب��ة  ال��ن��ه�����س��ة 
املرتبة  يف  ت��ون�����س��ي  ع��ي�����س  ق��ائ��م��ات 
الثالثة بن�سبة 6 فا�سل ،8 ثم حزب 
حتيا تون�س بن�سبة 5 فا�سل 4 باملئة 

من جملة الأ�سوات. 
    وحت�سل نداء تون�س على 4 فا�سل 
ن�سبة  ع��ل��ى  احل���ر  وال��د���س��ت��وري   ،7
الت�سويت،  ن��واي��ا  م��ن   8 ف��ا���س��ل   3
 3 بن�سبة  الدميقراطي،  التيار  يليه 
اأما على م�ستوى نوايا     .2 فا�سل 
نبيل  حت�سل  للرئا�سية،  الت�سويت 
بن�سبة  الأوىل  املرتبة  على  ال��ق��روي 
بن�سبة  �سعيد  قي�س  يليه  باملئة   23
14 باملئة ثم يو�سف ال�ساهد بن�سبة 
7 فا�سلة 8، ثم عبري مو�سي بن�سبة 
حت�سل  عبو  وحم��م��د   ،2 فا�سلة   5
ن�سب  م��ن   8 فا�سلة   2 ن�سبة  ع��ل��ى 
حمة  من  كل  تذيل  فيما  الت�سويت 
وكمال  الغنو�سي  ورا���س��د  الهمامي 

مرجان القائمة.
الثالثاء  اأم�س     ه��ذا وق��د انطلقت 
ال������ف������رتة الن����ت����خ����اب����ي����ة اخل���ا����س���ة 
 2019 ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
و�ستمتد اإىل غاية يوم القرتاع 06 
الهيئة  واأ���س��ارت     .2019 اأكتوبر 
اإىل  لها،  العليا لالنتخابات يف بالغ 
اأن���ه ع��م��ال ب��ال��ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ي يف 
يحجر   58 و   57 ف�سليه  اأح���ك���ام 
بالإ�سهار  القيام  الفرتة  هذه  خالل 
هاتف  رق��م  وتخ�سي�س  ال�سيا�سي، 
موزع  اأو  الإع����الم،  بو�سائل  جم��اين 
لفائدة  ن��������داء،  م���رك���ز  اأو  ه����ات����ف، 
اأو  م��رت���س��ح��ة  ق��ائ��م��ة  اأو  م��رت���س��ح 
ح��زب.   و�ستفتح الهيئة ر�سميا باب 
الت�سريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��رت���س��ح 
22 يوليو اجل���ارى وذل��ك ملدة  ي��وم 
اأي��ام )اآخ��ر اجل يوم 29 يوليو(،   8
اأن تعلن عن القائمات املقبولة  على 
6 اغ�سط�س قبل فتح باب  اأوليا يوم 
22  يوما  اأق�����س��اه��ا  مل���دة  ال��ط��ع��ون 
انطالق  قبل  وذل��ك  العطل،  ت�سمل 
احلملة النتخابية يوم 14 �سبتمرب 
اخلارج  يف  �سبتمرب  و12  ب��ال��داخ��ل 
ي���وم���ا م���ن يوم   22 )ت��ن��ط��ل��ق ق��ب��ل 

القرتاع ومتتد 21 يوما(. 

مرزوق يدعو اىل تغيري النظام ال�سيا�سي

البديل يريد وحدة العائلة الو�سطية حزب حتيا تون�س  مل يحّلق بعد

النه�سة القائمة الفائزةر�سا بلحاج  عملية بي�ساء

ال�سيا�سي  ال���ن���ظ���ام  ه���و  ال��ن��اخ��ب��ني 
احلايل يف تون�س، قائال ‘’يا جماعة 
نظامنا  ك����ل  ب�������س���راح���ة  ل��ن��ت��ح��دث 
ال�سيا�سي احلايل مهزلة’’، ودعا اإىل 
�سرورة البحث عن حّل لهذه امل�سكلة 
و����س���رورة ال��ك��ّف ع��ن امل����زاح الثقيل 
ح�سب و�سفه، وقال ‘’نحن ونظامنا 

يف واد، وال�سعب يف واد اآخر<<. 
عملية بي�صاء

    من جهته، كتب القيادي ال�سابق 
ب��ح��رك��ة ن����داء ت��ون�����س ر���س��ا باحلاج، 
الر�سمية  ���س��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ت���دوي���ن���ة 
مب����وق����ع ال����ت����وا�����س����ل الج���ت���م���اع���ي 

اإغ���الق  اإث����ر  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�ستقلة 
ن�����س��ب��ة الإق���ب���ال  اأن  ب����اب الق�������رتاع 
اخلا�سة باقرتاع املدنيني بلغت 11 
فا�سل 66  باملئة فقط من جمموع 

امل�سجلني.
ت�صّدر »املق�صيني«

ت�سّدر  ي��ت��وا���س��ل  الأث�����ن�����اء،  يف       
يف  ال��راأي  ل�ستطالعات  “املق�سيني 
الت�سريعية والرئا�سية. وقد  “ن�سرت 
موؤ�س�سة اميرود �سرب اآراء ب�ساأن نوايا 
الت�سويت لالنتخابات املقبلة ل�سهر 
اآراء  اآخ��ر �سرب  يوليو اجل��اري ، وهو 

قبل دخول املرحلة النتخابية.

القوى باأحزاب اأخرى ل متثل خطرا 
معتربا  اخلا�س”،  حل�سابها  وتعمل 
طرف  م���ن  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ‘’هذا  اأن 
جتربته  ع��ن��د  جن��ح  النه�سة  ح��رك��ة 
خمربيا وذلك بتحقيق ن�سبة عزوف 
اإ����س���اف���ة لعجز  م��رت��ف��ع��ة ت��خ��دم��ه��ا، 
الأحزاب البديلة عن تعوي�س حركة 
نداء تون�س واجلبهة على غرار حتيا 

تون�س والتيار«.
‘’ خمطط  ب��ق��ول��ه  ب���احل���اج  وت���اب���ع 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء بع�س  ي��ت��ق��دم  ال��ن��ه�����س��ة 
الن�سبي  ال���ت���ق���دم  م��ث��ل  اجل���زئ���ي���ات 

حلزب بديل تون�س<<.

اأن النتخابات  في�سبوك اعترب فيها 
‘’ مثلت  ب������اردو  ب��ب��ل��دي��ة  اجل���زئ���ي���ة 
لنتائج  وخم������ربا  ب���ي�������س���اء  ع��م��ل��ي��ة 
تفكيك امل�سهد ال�سيا�سي الذي تقوده 
بالوكالة  وي��ن��ف��ذه  ال��ن��ه�����س��ة  ح��رك��ة 
ذلك  اأن  واأو�سح  احلكومة’’،  رئي�س 
الت�سكيالت  ا���س��ت��ب��ع��اد   ’‘ يف  يتمثل 
املنظومة  ع��ن  اخل��ارج��ة  ال�سيا�سية 
اإق�����س��اء وا���س��ت��ب��ع��اد القوى  ب��ق��ان��ون 
م�سائل  بافتعال  الأ�سا�سية  احلزبية 
واجلبهة  النداء  غ��رار  على  قانونية 

ال�سعبية<<.
هذه  ا���س��ت��ب��دال  اأن’’  اإىل  واأ����س���ار     

و�سباب  مقاعد،  ثالثة  اأول  وب���اردو 
باردو مقعد، واأوفياء باردو مقعد.

    وق���د دع���ا امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م حزب 
ال���ت���ون�������س���ي حم���م���د علي  ال����ب����دي����ل 
بلدي  جمل�س  تكوين  اإىل  ال��ت��وم��ي، 
امل��م��ث��ل��ة يف احلكم  الأح�������زاب  ب����دون 
م�سددا  النه�سة،  حركة  وخ�سو�سا 
باإمكان  اأن  اإذاع�����ي،  ت�سريح  خ���الل 
 16 ي��ت��ك��ون ب  اأن  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل�����س 
نحو  ال���ت���وج���ه  اإىل  لف���ت���ا  م���ق���ع���دا، 
والعائلة  تون�س  اأف���اق  م��ع  التحالف 

الو�سطية وبع�س امل�ستقلني.
   ولالإ�سارة فقد اأعلنت الهيئة العليا 

‘’انتخابات  اأن  اإىل  باحلاج  ولفت     
النهاية  يف  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ب�����اردو 
قانون  ع��ن  للمدافعني  ر�سالة  اآخ���ر 
الإق�����������س�����اء ل���ع���ل���ه���م ي���ت���ح���رك���ون يف 
ال�����س��اع��ات الأخ����رية قبل فوات  ه��ذه 
حركة  اأن  ي����ذك����ر  الأوان<<.   
النه�سة فازت بالنتخابات اجلزئية 
مقاعد،  ب��ث��م��ان��ي��ة  ب����ب����اردو  ب��ب��ل��دي��ة 
باأربعة  التون�سي  البديل  حزب  وف��از 
اأربعة مقاعد،  تون�س  واأف��اق  مقاعد، 
تون�س  وحتيا  مقعدين،  ب��اردو  وكلنا 
ثالثة مقاعد، وبني وطني مقعدين، 
مقعدين،  ال���دمي���ق���راط���ي  وال���ت���ي���ار 

- مينع فيها الإ�سهار ال�سيا�سي و�سرب الآراء.. بدء الفرتة النتخابية

- حزب البديل يدعو اإىل تكوين جمل�ص بلدي دون النه�سة 

- نبيل القروي وقلب تون�ص يوا�سلن ت�سّدر نوايا الت�سويت.. 

- حم�سن مرزوق: نظامنا ال�سيا�سي 
احلايل مهزلة

- باحلاج: انتخابات باردو عملية 
بي�ساء لتفكيك امل�سهد ال�سيا�سي 

ن�صبة م�صاركة مفزعة:

تون�ص: انتخابات جزئية.. ت�سري 
اإىل اجتاه ريح الت�سريعية...

••الفجر - تون�ص - خا�ص

جزئية،  انتخابات  جمرد  اأنها  رغم 
ال�صيا�صيني  من  وا�صعا  طيفا  اأّن  اإاّل 
االنتخابات  اعــتــروا  واملــراقــبــني، 
بــــــاردو، من  مــنــطــقــة  ــبــلــديــة يف  ال
حمرارا  تون�ض،  العا�صمة  �صواحي 

ا�صت�صراف  خالله  من  ميكن  ومقيا�صا 
ما �صيحدث يف االنتخابات الت�صريعية 

املنتظرة.
امل�صاركة مفزعة،  ن�صبة  لقد كانت     
ا�صتقطاب  يف  ذريع  ف�صل  على  وتدل 
للقائمة  ي�صوت  مل  حيث  الناخبني 
من  �صخ�صا   1443 �ــصــوى  الــفــائــزة 

م�صّجل  األــف  واأربعني  خم�صة  ُجملة 
ذاته  حد  يف  وهــذا  االنتخابات،  يف 
موؤ�صر خطري يوؤكد عزوف التون�صيني 
و�صيكون  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  عن 
يف  االأحــــزاب  تنجح  مل  اإذا  اخــطــر 
موعد  اإىل  هنا  مــن  الــ�ــصــورة  تغيري 

االنتخابات الت�صريعية.
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عربي ودويل

ت�سبب زلزال بلغت قوته 5،7 درجات اأم�س باأ�سرار طفيفة يف جزيرة 
اجليوفيزيائي  يو.ا�س.جي.ا�س  معهد  ذكر  كما  الأندوني�سية،  بايل 

المريكي، وت�سبب بذعر لدى النا�س.
وقد وقع الزلزال يف ال�ساعة 7،18 �سباحا )0018 ت غ( يف بايل، 
يف ذروة املو�سم ال�سياحي، اأما مركزه فيبعد 82،1 كلم جنوب غرب 
دينبا�سار، عا�سمة اجلزيرة.واأخليت فنادق، كما ذكرت و�سائل الإعالم 
املحلية، لكن مطار نغورا راي الدويل قال ان الرحالت اجلوية مل 
تتاأثر.وافادت التقارير الأولية، اأن عمق الزلزال الذي �سعر به حتى 
اإطالق  91 كلم ومل يوؤد اىل  �سكان جاوة املجاورة، كان ن�سبيا وبلغ 

حتذير من ح�سول ت�سونامي ومل ي�سفر عن �سحايا.
وو�سف �سكان بايل حركة الذعر لدى وقوع الزلزال. وقالت كومانغ 
“كنت اأحمل  �سودياين اإحدى �سكان دينبا�سار، لوكالة فران�س بر�س 
ال��ف��ور اىل  ق��وي��ا، رك�ست على  ك��ان  ب��ال��زل��زال،  �سعرت  طفلي عندما 
اخلارج وراأيت كثريا من النا�س يف ال�سوارع«.واأظهرت �سور ن�سرتها 
وكالة اإدارة الكوارث اأ�سرارا طفيفة على واجهات املتاجر واملعابد يف 

هذه اجلزيرة ذات الغالبية الهندو�سية.
والت�سونامي يف  ال���زلزل  ادارة  ع��ن  امل�����س��وؤول  تريونو  رح��م��ات  وق��ال 
اأو  املت�ساقط  القرميد  مثل  اأ���س��رار  عن  معلومات  “تلقينا  الوكالة 

األواح الزجاج املك�سورة يف العديد من املنازل واملكاتب«.
وتعر�س حواىل 20 منزل ومدر�سة ومعبدا ومكاتب لأ�سرار طفيفة، 
ال�سياحية يف  كوتا  بالقرب من منطقة  بادونغ  خ�سو�سا يف منطقة 

اجلزيرة، كما ذكرت ال�سلطات املحلية.

اأم�س توقيف الباحثة اجلامعّية  اأكدت ال�سلطة الق�سائية الإيرانية 
الفرن�سّية الإيرانية فريبا عدخلاه غداة اإعالن باري�س اعتقالها، من 

غري اأن تك�سف اأي تفا�سيل اإ�سافية حول ق�سيتها.
الأنرتوبولوجيا  ع��امل��ة  ت��وق��ي��ف  مت  اأن����ه  الث���ن���ني  ب��اري�����س  واأع��ل��ن��ت 
قائمة طويلة  �سخ�س يف  اآخ��ر  ال�سيعي، وهي  املذهب  املتخ�س�سة يف 
من حملة اجلن�سيتني يتم توقيفه يف اإيران، وطالبت ب�”تو�سيحات” 

وب�”ال�سماح لها بتقدمي امل�ساعدة القن�سلية لها بدون اإبطاء«.
وندد معهد العلوم ال�سيا�سية الذي تعمل فيه عدخلاه )60 عاما( يف 
باري�س بتوقيفها “غري املقبول وامل�سني” موؤكدا “بذل كل ما بو�سعه 
اأف�سل  ويف  ممكن  وق��ت  اأق���رب  يف  زميلتنا  ���س��راح  اإط���الق  يتم  حتى 

ظروف ممكنة«.

حول  لت��ف��اق  ب��الده  تو�سل  كيلة  اأب��و  جنيب  ال�سلفادور  رئي�س  ي��اأم��ل 
الهجرة مع الوليات املتحدة ب�سكل منف�سل عن هندورا�س وغواتيمال، 
اأبو  اأمريكا الو�سطى.واأعلن  يف  “مثلث ال�سمال”  البلدان الآخ��ران يف 
كيلة م�ساء الثنني يف موؤمتر �سحايف مع فريقه املعني ب�سوؤون الأمن 
“ننا�سد الوليات املتحدة األ تنظر باتفاق على نطاق مثلث ال�سمال بل 
على نطاق ال�سلفادور«.واأ�ساف اأن �سيا�سة الهجرة “اأولوية” بالن�سبة 
له، مو�سحاً اأن لذلك ال�سبب توجهت وزيرة خارجيته األيك�ساندرا هيل 
والكونغر�س. احلكومة  م��ع  حم��ادث��ات  لإج���راء  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل 
وتابع “اأحياناً يجري اعتبارنا من �سمن مثلث ال�سمال، واأرى اأن ذلك 
ال�سلفادور نكافح اجلرمية ب�سكل مبا�سر”.  غري ع��ادل، فنحن هنا يف 
واعترب اأن “منطقًة باأكملها ميكن اأن تخ�سع لعقوبات ب�سبب ت�سرفات 
ت�سرين  منذ  الهجرة  عليها«.تكثفت  تاأثري  اأي  لدينا  لي�س  حكومات 
الأول-اأك���ت���وب���ر امل��ا���س��ي م��ن ه��ن��دورا���س وغ��وات��ي��م��ال وال�����س��ل��ف��ادور اإىل 
البلدان.  مهاجرين من هذه  “قوافل”  تنظيم  املتحدة، مع  الوليات 

عوا�صم

جاكارتا

�سان �سلفادور

طهران

مقتل �ساب تعر�ص للتعذيب 
يف غرب ال�سودان 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

قوات  اأم�س  الحتجاج  بحركة  املرتبطة  املركزية  ال�سودان  اأطباء  جلنة  اتهمت 
غرب  يف  ال�سعني  مدينة  يف  واآخ��ري��ن  تعذيبه  بعد  �ساب  بقتل  ال�سريع  الدعم 
اإن��ه يرفع ع��دد القتلى ب��اأي��دي ه��ذه ال��ق��وات اإىل �ستة  ال�����س��ودان، وه��و ما قالت 

اأ�سخا�س يف ثالثة اأيام.
وقالت اللجنة يف بيان على �سفحتها على في�سبوك “يف نهار الثنني قام اأفراد 
ينتمون مليل�سيا اجلنجويد ب�سرب وتعذيب عدد من ال�سباب يف مدينة ال�سعني 

يف اإ�سارة اإىل قوات الدعم ال�سريع �سبه الع�سكرية. ولية �سرق دارفور”، 
وتابعت اأن ذلك اأ�سفر عن مقتل “ال�ساب مدثر عبد الرحمن ح�سن بالتعذيب”. 
ب�سرقة  ال�سباب  القوات  عنا�سر  اتهم  حني  ب��داأ  احل��ادث  اأّن  اللجنة  واو�سحت 

هواتف حممولة.
القوات اعتقلت خم�سة �سباب بعد واقعة  اأّن  املنطقة  واأف��اد �ساهدان من �سكان 
املدينة  خ��ارج  منطقة  اإىل  واقتادتهم  للقوات  ا�سرتاحة  من  املزعومة  ال�سرقة 

حيث قامت بتعذيبهم قبل اأن يعودوا ويلقوا بهم يف ال�سارع.
وذكر ال�ساهدان اللذان رف�سا ذكر ا�سميهما لأ�سباب اأمنية اأن �سكان املدينة بعد 
ان انتهوا من دفن القتيل خرجوا يف م�سرية اإىل ا�سرتاحة قوات الدعم ال�سريع 
واأحرقوها.واأو�سحا اأّن “قوات الأمن حتفظت على عنا�سر قوات الدعم ال�سريع 

التي ارتكبت عملية التعذيب والقتل«.
ال��ق��وات خ��الل الأيام  ل��ه��ذه  اأخ���رى ن�سبت  وي��اأت��ي احل���ادث يف �سياق جت����اوزات 
الأخرية.اإذا قالت جلنة الأطباء يف بيانها اإّنه يف “اآخر ثالثة اأيام فقط فا�ست 
والتعذيب«. والده�س  بالر�سا�س  عزل  �سلميني  �سودانيني  مواطنني   6 اأرواح 

عربة  اإن  اللجنة  قالت  املثلثة،  ال�سودانية  العا�سمة  يف  درم��ان  اأم  مدينة  ففي 
مقتل  عن  اأ�سفر  ما  كاملة  اأ�سرة  الثنني  ده�ست  ال�سريع  الدعم  لقوات  تابعة 
امراأتني وطفلني.وتت�سمن احل�سيلة اأي�سا متظاهرا قتل بالر�سا�س الأحد يف 
ال�سوكي يف ولية  ال�سريع يف مدينة  الدعم  مواجهات بني متظاهرين وق��وات 

�سنار يف جنوب �سرق ال�سودان.

دولة فقط ت�صتعيد 300 منهم على االأقل  13

هل ميكن لأكراد �سوريا حماكمة الدواع�ص الأجانب؟ 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

جراء  اآ�سيا  جنوب  يف  الأق���ل  على  �سخ�سا   180 ق�سى 
طاولت  مو�سمية  اأم���ط���ار  �سّببتها  و���س��ي��ول  ف��ي�����س��ان��ات 
اأ����س���راره���ا م��الي��ني الأ���س��خ��ا���س وج��رف��ت ال��ع��دي��د من 

املنازل، بح�سب ما اأعلن م�سوؤولون الثالثاء.
الري  مل��ي��اه  ال��رئ��ي�����س  امل�����س��در  املو�سمية  الأم���ط���ار  وت��ع��د 
 20 ت�سم  التي  اآ�سيا  جنوب  يف  اجلوفية  املياه  وتغذية 
بعد  لالرتياح  وم�سدرا  العامل،  �سكان  تعداد  من  باملئة 
ميتد  ال��ذي  الأمطار  مو�سم  احلار.لكن  ال�سيف  مو�سم 
يوؤدي  ما  ع��ادة  اأيلول-�سبتمرب  اإىل  حزيران-يونيو  من 
اإىل �سقوط �سحايا وقد ت�سبب هذا العام باأ�سرار بالغة 
الباك�ستاين من  الهند والنيبال وبنغالد�س وال�سطر  يف 
ك�سمري حيث جرفت املياه املنازل وال�سكان والقوارب يف 

املناطق املنخف�سة والنائية.
ويف بومباي ق�سى �سخ�سان وحو�سر اأكر من 40 جراء 

انهيار مبنى يف حي مكتظ اإثر ت�ساقط اأمطار غزيرة.
والإث���ن���ني ق�����س��ى خم�سة اأط���ف���ال ع��ل��ى الأق����ل غ��رق��ا يف 

بنغالد�س، ما رفع ح�سيلة الوفيات اإىل 34 بينهم 18 
غرق  ج��راء  و�سبعة  بال�سواعق  اإ�سابتهم  ج��راء  �سخ�سا 

مركبهم يف مياه هائجة يف خليج البنغال.
يف  الآلف  مئات  وال�سيول  الفي�سانات  مياه  وحا�سرت 
�سمال بنغالد�س حيث تخطى من�سوب نهر براهمابوترا، 
باأكر  اخلطر”  “م�ستوى  الهيماليا،  اأنهر  اأك��رب  اأح��د 

من مرت بح�سب ما قال م�سوؤولون.
و�سّردت  الأق�����ل  ع��ل��ى  ���س��خ�����س��ا   78 ق�����س��ى  ال��ن��ي��ب��ال  يف 
من  الرغم  على  عائلة  األ��ف   16 وال�سيول  الفي�سانات 
اإنقاذ  ع��م��ال  ���س��ور  واأظ���ه���رت  تنح�سر.  ب����داأت  امل��ي��اه  اأن 
امل��ط��اط��ي��ة لإج������الء عائالت  ال����ق����وارب  ي�����س��ت��خ��دم��ون 

حما�سرة يف منازلها.
وح������ّذر خ�����رباء ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة م���ن اح��ت��م��ال تف�سي 

الأمرا�س املنقولة باملياه وطالبوا مب�ساعدة دولية.
ومن منطقة قريبة من احلدود مع الهند قال راجارام 
الطابق  غمرت  “املياه  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  ي��اداف 

الأر�سي من منزلنا ب�سكل كامل«.
عن  جرياننا  م��ن  وبع�س  عائلتي  جن��ت  “لقد  واأ���س��اف 

طريق البقاء يف الطابق العلوي ليومني. غالبية املنازل 
ب�سكل  ت�سررت  واحد  على طابق  تقت�سر  التي  الطينية 
كانت  حيث  الهند  يف  �سخ�سا   50 نحو  كبري«.وق�سى 

وليتا اأ�سام وبيهار املحاذية للنيبال، الأكر ت�سررا.
ال�سكان من خطر  اأ�سام  �سلطات ولية  ح��ّذرت  والإثنني 
وغمرت  القرى  من  ع��ددا  املياه  عزلت  وقد  الفي�سانات 

طريقا �سريعا.
حاملني  ق��وارب  يف  مكّد�سني  اأ�سخا�سا  ال�سور  واأظهرت 

الأكر  املناطق  اإح��دى  مقتنياتهم هربا من موريغاون، 
م�ستوى  ف��وق  امل��ن��ازل  �سقوف  اإل  يتبق  ت�سررا حيث مل 
بينما  الآن  حتى  �سخ�سا   11 ال��ولي��ة  يف  املياه.وق�سى 

اأجربت املياه 83 األفا على النزوح.
حا�سرتها  ح��ي��وان��ات  اإىل  ال��و���س��ول  ال�سلطات  وحت���اول 
املياه يف حديقة كازيرانغا الوطنية املدرجة على قائمة 
من  العاملي  القطيع  ثلثي  ت�سم  وال��ت��ي  العاملي  ال���رتاث 

حيوانات وحيد القرن.

•• �صيول-اأ ف ب:

الع�سكرية  امل��ن��اورات  اأن  من  اأم�س  ال�سمالية  كوريا  ح��ذرت 
المريكية-الكورية اجلنوبية التي �ستجري ال�سهر املقبل 
بني  النووي  امللف  يف  املقرتحة  املحادثات  على  “�ستوؤثر” 
اأنها قد تعيد النظر يف  بيونغ يانغ ووا�سنطن ملمحة اإىل 

جتميد التجارب النووية.
اأن  منذ  امل�ساألة  ه��ذه  ح��ول  �سمايل  ك���وري  ب��ي��ان  اأول  وه��و 
الكوري  والزعيم  ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س  وافق 
املنطقة  يف  مفاجئ  لقاء  خ��الل  اون  جونغ  كيم  ال�سمايل 
امل��ن��زوع��ة ال�����س��الح ب���ني ال��ك��وري��ت��ني ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي على 
يانغ  لبيونغ  ال��ن��ووي��ة  الأ���س��ل��ح��ة  ن��زع  حم��ادث��ات  ا�ستئناف 

املجمدة.
واملناورات امل�سرتكة تنظم منذ �سنوات لكن خف�س م�ستواها 
لت�سهيل احلوار مع كوريا ال�سمالية بعد القمة التاريخية 
ح��زي��ران- �سنغافورة يف  كيم يف  م��ع  ت��رام��ب  ال��ت��ي عقدها 

يونيو 2018.
وج���اء يف ب��ي��ان اأوردت����ه وك��ال��ة الأن��ب��اء ال��ك��وري��ة ال�سمالية 
اخل��ارج��ي��ة مل  وزارة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  ع��ن  ن��ق��ال  الر�سمية 
حمادثات  لتنظيم  اجلهود  تتوا�سل  “فيما  ا�سمه  تك�سف 
اللقاء  بعد  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سمالية  كوريا  بني  عمل 
املتحدة  ال��ولي��ات  تريد  ب��امن��وجن��وم،  يف  امل�ستوى  الرفيع 

امل�ساركة يف املناورات الع�سكرية دونغ ماينغ«.
واأ�سافت “اذا حتقق ذلك، فان حمادثات العمل �ستتاأثر«.

“اخلطوة  ���س��رتاق��ب  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإن  امل�����س��وؤول  وق���ال 
اأن تقرر كيفية  قبل  املتحدة”  الوليات  املقبلة من جانب 

امل�سي يف املحادثات.
املتحدة  وال���ولي���ات  اجلنوبية  ك��وري��ا  جت��ري  اأن  وي��رت��ق��ب 

مناورات ع�سكرية م�سرتكة يف اآب/اغ�سط�س.
“انتهاكا  ت�سكل  بانها  املرتقبة  امل��ن��اورات  امل�سوؤول  وو�سف 
وا�سحا” للبيان امل�سرتك املوقع بني كيم وترامب يف 12 
حزيران-يونيو يف �سنغافورة ملمحا اىل ان بيونغ يانغ قد 

ت�ستاأنف جتارب ال�سلحة ردا على ذلك.
وقال امل�سوؤول اإن قرار بيونغ يانغ جتميد التجارب النووية 
التزاما يهدف اىل  كان  املدى  البعيدة  ال�سواريخ  وجتارب 
واردة  قانونية  وثيقة  “ولي�س  الثنائية  العالقات  حت�سني 

على ورقة«.
واأ�ساف “مع قيام الوليات املتحدة بالتن�سل من التزاماتها 
من جانب واحد، نحن نخ�سر تدريجيا تربيراتنا للم�سي 

يف اللتزامات التي قطعناها مع الوليات املتحدة اي�سا«.
املفاو�سات  فيما  وكيم  ت��رام��ب  ب��ني  الخ��ري  اللقاء  وعقد 
بني بيونغ يانغ ووا�سنطن و�سلت اىل طريق م�سدود بعد 
عملية تفاو�س �سائكة جرت برعاية �سيول بعد تقارب بني 

البلدين يف مطلع 2018.

 •• بريوت-اأ ف ب:

احلكومة  اأم�س  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  اتهمت 
مل�سادرة  الإره���اب  مكافحة  قانون  با�ستغالل  ال�سورية 
اإجراء،  يف  بهم  م�ستبه  اأ�سخا�س  عائالت  اأف��راد  اأ�سول 

قالت اإنه يرقى اإىل “العقاب اجلماعي«.
ال�سورية  “احلكومة  اأن  لها  ب��ي��ان  يف  املنظمة  واأوردت 
مدرجني  ب��اأ���س��خ��ا���س  مرتبطة  باأكملها  اأ����س���راً  ت��ع��اق��ب 
جتميد  ع��رب  مزعومني،  اإره��اب��ي��ني  لئحة  على  تع�سفاً 

اأموالها املنقولة وغري املنقولة«.
ويعطي املر�سوم 63 املنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب 
املنقولة وغري  الأم��وال  “جتميد  املالية احلق يف  وزارة 
قانون  مبوجب  اإرهابيون  ب�”اأنهم  للم�ستبه  املنقولة” 
التي  املنظمة  وف��ق   ،”2012 لعام  الإره����اب  مكافحة 
اأفادت باأن احلكومة ال�سورية عمدت اأي�ساً اإىل ا�ستهداف 

اأ�سر امل�ستبه بهم، ما ُي�سكل “عقاباً جماعياً«.
وقالت ملا فقيه، مديرة ق�سم ال�سرق الأو�سط بالإنابة يف 
 63 املر�سوم  �سوريا  “ت�ستخدم  ووت�س،  رايت�س  هيومن 
حتى  النا�س  حترم  وتع�سفية  ظاملة  مبمار�سات  لل�سماح 
اأو  اآمنة  “لن تكون �سوريا  م�سيفة  من �سبل عي�سهم”، 
حقوق  تنتهك  وممار�ساتها  قوانينها  اأن  طاملا  م�ستقرة 

النا�س«.

اأ�سخا�س  اأرب��ع��ة  م��ع  راي��ت�����س ووت�����س  وحت��دث��ت هيومن 
طالهم الإجراء وقريب اأحد الأ�سخا�س وموظف �سابق يف 
ت�سجيل اأرا�ٍس من مناطق كانت حتت �سيطرة الف�سائل 

املعار�سة قبل اأن ت�ستعيدها القوات احلكومية.
اأو  اإغ��اث��ة  عمال  كانوا  “اإنهم  الأ�سخا�س  غالبية  وق��ال 

�ساركوا يف مظاهرات«.
اإعالمي  ي��ت��م  “مل  ق��ول��ه  اأح��ده��م  ع��ن  املنظمة  ون��ق��ل��ت 
موقع  �سربها  لوائح  من  بالأمر  علم  بل  القرار”  بهذا 

معار�س. واأ�ساف “خ�سرنا منزًل و�سيارة وم�سنعاً«.
الزوجات  فيها  مبا  مبا�سرة،  الأ�سر  ا�ستهداف  ويجري 
ال�سورية  احلكومة  املنظمة  والوالدين.ودعت  والأولد 
الإرهاب  مكافحة  ق��ان��ون  “ا�ستخدام  ع��ن  التوقف  اإىل 
العقاب اجلماعي )...( بحق  اإىل  بطرق تع�سفية ترقى 
قيام  على  اأدل���ة  “تقدمي  ���س��رورة  ع��ن  ف�ساًل  الأ�سر”، 
باأعمال غري قانونية، وال�سماح  امل�ستهدفني  الأ�سخا�س 
اإلغاء  اأو  الالئحة  على  اإدراجهم  على  بالعرتا�س  لهم 

جتميد اأموالهم«.
ويتنافى هذا الإجراء، وفق املنظمة، مع “نية احلكومة 
اإىل  العودة  على  الالجئني  ال�سوريني”  ت�سجيع  املعلنة 
مكافحة  قانون  “بتعديل  املنظمة  طالبت  بالدهم.كما 
الإره��اب، املرا�سيم املنبثقة عنه، واإزالة جميع تعريفات 

الإرهاب الف�سفا�سة«.

كوريا ال�سمالية حتذر من مناورات �سيول ووا�سنطن   اتهام دم�سق با�ستغلل قانون مكافحة الرهاب مل�سادرة اأموال املواطنني

•• القام�صلي-اأ ف ب:

منذ اإعالنهم الق�ساء على “خالفة” 
الإرهابي  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ي�����س��م��ى  م���ا 
اأعينهم  ن�����س��ب  ���س��وري��ا  اأك������راد  و���س��ع 
مناطق  يف  دول���ي���ة  حم��ك��م��ة  ت�����س��ك��ي��ل 
املتطرفني  مئات  ملحاكمة  �سيطرتهم 
الأجانب املعتقلني لديهم، مع اإحجام 
ملحا�سبتهم  ا�ستعادتهم  ع��ن  بلدانهم 
على اأرا�سيها.وجمع الأكراد يف بداية 
ال�����س��ه��ر احل������ايل ع�������س���رات اخل�����رباء 
وال����ب����اح����ث����ني وامل����ح����ام����ني م�����ن دول 
غربية وعربية، يف موؤمتر ا�ست�سافته 
مدينة عامودا يف �سمال �سرق �سوريا. 
ب�����س��ك��ل خا�س  ال���ن���ق���ا����س���ات  ورّك���������زت 
ملحا�سبة  حمكمة  ان�����س��اء  كيفية  ع��ل��ى 
العقبات  رغ�����م  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  م��ق��ات��ل��ي 
�سوريا  ق����وات  اأم��ام��ه��ا.ُت��ع��د  ال��ك��ب��رية 
الع�سكري  وذراع��ه��ا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة، 
الكردية،  ال�����س��ع��ب  ح��م��اي��ة  وح������دات 
اإحدى اأبرز القوى التي حاربت تنظيم 
داع�س يف �سوريا. واأعلنت يف 23 اأذار/

“اخلالفة”  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  م���ار����س 
اآخر  ع��ل��ى  �سيطرتها  ب��ع��د  امل��زع��وم��ة 

جيب لالإرهابيني يف �سرق �سوريا.
املعارك،  م��ن  ���س��ن��وات  خم�س  وخ���الل 
من  الآلف  ال����ق����وات  ت��ل��ك  اع��ت��ق��ل��ت 
امل�ستبه بانتمائهم اإىل التنظيم، بينهم 
ع�سرات  من  اأجنبي  مقاتل  األ��ف  نحو 
اجل��ن�����س��ي��ات، الأ���س��ي��وي��ة والأوروب����ي����ة 
وال���ع���رب���ي���ة.وب���ات���ت ���س��ج��ون ال���ق���وات 
اإىل حد كبري. ورغم  الكردية مكتظة 
الكردية حماكمة  الذاتية  الإدارة  بدء 
حماكمها  يف  ال�����س��وري��ني  الإره��اب��ي��ني 
املحلية، لكن م�سري الأجانب ل يزال 

املعنية  ال����دول  رف�����س  غ��ام�����س��اً.وم��ع 
املقاتلني  ا�ستعادة مواطنيها خ�سو�ساً 
بعد  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  ط��ال��ب��ت  م��ن��ه��م، 
حمكمة  بت�سكيل  امل��ع��ارك  اآخ��ر  انتهاء 
دول����ي����ة ع���ل���ى اأرا����س���ي���ه���ا، ب���دع���م من 
املجتمع الدويل، الذي طالبته كذلك 
اأو  ال�سجون  تاأهيل  على  مب�ساعدتها 

بناء اأخرى جديدة.
العالقات  دائ�������رة  م�������س���وؤول  وي����ق����ول 
عبد  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
ال��ك��رمي ع��م��ر ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
وا�سرتاتيجي  ج���دي  امل��و���س��وع  “هذا 
ت�سكيل  على  و�سنعمل  اإلينا،  بالن�سبة 

هذه املحكمة هنا«.
وي�سيف “كيفية ت�سكيل هذه املحكمة 
وجهات  ت��ب��ادل  م��و���س��وع  ه��و  و�سكلها 
الدويل”  املجتمع  وب��ني  بيننا  النظر 
من  اأك����ر  “اأجرينا  م�����س��ي��ف��اً  ال���ي���وم، 
لقاء مع عدد من الدول املهمة” مثل 
وفرن�سا  وبريطانيا  املتحدة  الوليات 
اأي  نر  لقاءاتنا مل  “كل  وغريها، ويف 
ت�سكيل هذه  ���س��رورة  ي��ع��ار���س  ط��رف 
هوؤلء  حماكمة  ���س��رورة  اأو  املحكمة 

املجرمني«.
بتم�سكها  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  وحت��ت��ف��ظ 
 12 مبطالبة الدول املعنية با�ستعادة 
ن�����س��اء واأط���ف���ال املتطرفني  م��ن  األ���ف���اً 
الإ����س���ت���ج���اب���ة تبقى  ل��ك��ن  الأج�����ان�����ب. 
حم��دودة ج��داً، مع ا�ستعادة 13 دولة 

فقط 300 منهم على الأقل.
ارتكاب  تهم  التنظيم  مقاتلو  ويواجه 
ج���م���ل���ة م����ن ال���ف���ظ���اع���ات ك�����الإع�����دام 
واخلطف  والغ���ت�������س���اب  اجل���م���اع���ي 
مناطق  يف  ال��وح�����س��ي��ة  وال���ع���ق���وب���ات 
���س��ي��ط��رت��ه، ع���دا ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ هجمات 

دامية حول العامل.
وي��ق��ول اخل��ب��ري يف ال��ق��ان��ون ال���دويل 
حم���م���ود ب���ات���ي���ل، ال����ق����ادم م���ن جنوب 
اف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى ه��ام�����س م�����س��ارك��ت��ه يف 
الطريقة  “تق�سي  ع���ام���ودا،  م��وؤمت��ر 
املنطقة  يف  املحكمة  ب��اإن�����س��اء  الأم��ث��ل 
ليتمكن  اجل��رائ��م،  فيها  ح�سلت  التي 
اأهايل املنطقة اأنف�سهم من امل�ساركة«.

اأن حماكمات مماثلة  وي��رى حمللون 
من �ساأنها رّد العتبار لل�سحايا، على 
عك�س ما ح�سل يف العراق الذي حاكم 
املئات من عنا�سر التنظيم يف جل�سات 

مل يدم بع�سها �سوى دقائق.
الذاتية  الإدارة  ق��وان��ني  تت�سمن  ول 
الذي  ال��ع��راق  بعك�س  الإع�����دام،  ح��ك��م 
الأحكام  ع�����س��رات  حم��اك��م��ه  اأ����س���درت 
فرن�سياً   11 بحق  اآخ��ره��ا  ب���الإع���دام، 

اعتقلوا يف �سوريا ونقلوا اإىل العراق.
الدويل  املجتمع  م��ن  الأك����راد  ينتظر 
بامل�سائل  امل�ساعدة يف ما يتعلق  توفري 
ذلك  يف  مبا  والقانونية،  اللوج�ستية 
تطوير قوانينهم لت�سبح متوافقة مع 
ال��دول��ي��ة، وف��ق عبد الكرمي  امل��واث��ي��ق 
يجب  املحكمة  اأن  يو�سح  ال��ذي  عمر، 
“تتم  وبالتايل  “م�سرتكة”  تكون  اأن 
حماكمة الرهابيني بح�سب القوانني 

املحلية بعدما ي�سار اإىل تطويرها«.
ق�ساة  ه����ن����اك  “�سيكون  وي����و�����س����ح 
حم��ل��ي��ون ودول����ي����ون، ب��اإلإ���س��اف��ة اإىل 
ال���ت���ي ينتمي  ال������دول  م���ن  حم���ام���ني 
مواطنوها اإىل تنظيم داع�س الإرهابي 
هذه  ب����اأن  وي��ت��ع��ّه��د  عنهم”.  ل��ل��دف��اع 
“�ستكون  ح�����س��ل��ت،  اإن  امل���ح���اك���م���ات، 

مفتوحة اأمام الإعالم«.
ويرى باحثون اأنه بالنظر اإىل اجلرائم 

التنظيم، يجب  ارتكبها  التي  الكربى 
العتماد على طاقم ق�سائي متمكن، 
“اإبادة”  م��ث��ل  م�سطلحات  واإ���س��اف��ة 
و”جرائم  الإن�سانية”  و”جرائم �سد 
�سيتم  ال���ت���ي  ال���ق���وان���ني  اإىل  حرب” 
بودي،  نبيل  عليها.ويقول  الع��ت��م��اد 
اأربعة  ميثل  اإن��ه  يقول  فرن�سي  حم��ام 
عائالت  ع��ن  ف�ساًل  فرن�سيني  رج���ال 
التنظيم،  بالتعاون مع  اأخ��رى متهمة 
اإن لحظ “اإ�سراراً من قبل الأكراد” 
اأن��ه��م ب���داأوا  لإن�����س��اء امل��ح��ك��م��ة “حتى 
“كل  اأن  اإىل  م�سرياً  الأدلة”،  بجمع 
املعتقلني  اأو  املحتجزين  الأ���س��خ��ا���س 
اخللوية”،  اأجهزتهم  يحملون  ك��ان��وا 
معلومات  على  احل�سول  املمكن  ومن 
منها.ويقول �ستيفن راب، الدبلوما�سي 
الأمريكي ال�سابق املتخ�س�س بق�سايا 
جرائم احلرب، اإنه بعد احل�سول على 

املتهمني  حماكمة  املمكن  م��ن  الأدل���ة 
دويل  “وبدعم  الكردي  الق�ساء  اأم��ام 
ي�سرتط اللتزام بالقوانني الدولية«.
اأن  بينها  ع��دة  احتمالت  راب  ويطرح 
ا���س��ت�����س��اري��اً من  يتلقى الأك�����راد دع��م��اً 
اأطراف  مع  بالعمل  خمت�سة  منظمة 
غ����ري ح���ك���وم���ي���ة مل�����راع�����اة ال���ق���وان���ني 
ال���دول  ال��دول��ي��ة واأن مي��ن��ح الأك������راد 
املعنية احلق باقرتاح ق�ساء اأو مدعني 
التفاوؤل،  حم��ق��ق��ني.رغ��م  اأو  ع��ام��ني 
�سمال  يف  دول��ي��ة  حمكمة  اإن�ساء  يبدو 
اإذ ل حتظى  اأم��راً �سعباً،  �سرق �سوريا 
دويل.  ب����اع����رتاف  ال���ك���ردي���ة  الإدارة 
متّزقه  بلد  يف  ال�سهود  حماية  اأن  كما 
املدينة  ���س��ك��ان  يقتل  وح��ي��ث  احل����رب، 
حتدياً  ي�سّكل  البع�س،  بع�سهم  ذاتها 
معقداً.ويتطلب اإن�ساوؤها وقتاً طوياًل، 
الق�سائية،  الإج���راءات  اإذ يجب و�سع 

وتدريب الق�ساة واملحامني حول هذه 
امل�سائل املعقدة.

الآن  حتى  املحكمة  م�سروع  يلق  ومل 
موافقة دولية واإن كانت بع�س الدول 
اأبدت انفتاحاً عليه. واأعلنت فرن�سا يف 
اأيار/مايو اأنها تدر�س “اآلية ق�سائية” 

دولية ملحاكمة اجلهاديني.
قد  ال��������دويل،  اله����ت����م����ام  غ���ي���اب  ويف 
ال�سجون  يف  الأجانب  املقاتلون  يبقى 
ال���ك���ردي���ة ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة م���ن دون 
وفق  “خطراً”،  ي�سكل  م��ا  حم��اك��م��ة، 
�سبباً  ت�سكل  ق��د  ال�سجون  ك��ون  راب، 

لنتعا�س التنظيم.
ال�سجون  يف  اإبقائهم  اإن  راب  وي��ق��ول 
مكلفاً  اأي�����س��اً  �سيكون  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة 
ب���ق���در اإن�������س���اء حم��ك��م��ة دول����ي����ة، لكن 
الفرق اأن الأخرية من �ساأنها امل�ساهمة 

“يف اأمن وا�ستقرار املنطقة«.

قتيًل يف جنوب اآ�سيا جراء   180
في�سانات و�سيول  

•• او�صلو-اأ ف ب:

اأعلنت وكالة ال�ستخبارات الرنوجية اأم�س توقيف الكردي العراقي املال 
“ع�سابة  ت�سكيل  بتهمة  اإيطاليا  يف  اإدان��ت��ه  غ��داة  للجدل  املثري  كريكار 
واأو�سحت الوكالة على ح�سابها على “تويرت” اأنها  اإجرامية اإرهابية”. 
مبوجب  كريكار  امل��ال  الثنني  م�ساء  اأوقفت  اأو�سلو،  �سرطة  “مب�ساعدة 
ميثل  اأن  وُيفرت�س  اإيطالية”.  توقيف  ومذكرة  دولية  تفتي�س  مذكرة 

الأربعاء اأمام حمكمة لو�سعه يف احلجز املوقت.
1991 وا�سمه  ال��ع��ام  ال���رنوج منذ  ع��ام��اً( لج��ئ يف  ،امل��ال كريكار )63 
احلقيقي جنم الدين فرج اأحمد )59 عاما(. وواأ�سدرت حمكمة بولزانو 

وحكمت  12 عاماً  بال�سجن  بحقه  غيابياً  الثنني حكماً  ايطاليا،  �سمال 
اأي�ساً على خم�سة متهمني اآخرين بال�سجن ل�سنوات عدة.

“اأن�سار  هي  كردية  جهادية  �سبكة  قيادة  بتهمة  املت�سدد  الداعية  واأدي��ن 
نّفذت  ت��ك��ون  وق��د  داع�����س  بتنظيم  مرتبطة  اأن��ه��ا  ُي��ف��رت���س  الإ�سالم”، 
�سوؤال  على  رداً  ال��رنوج��ي  حماميه  واأو���س��ح  غ��رب��ي��ة.  دول  يف  اع��ت��داءات 
يرف�س  كريكار  امل��ال  اأن  الث��ن��ني،  اإيطاليا  يف  اإدان��ت��ه  بعد  بر�س  لفران�س 

التهامات املوّجهة اإليه و”�سي�ستنفد كل اأ�ساليب ال�ستئناف«.
وقال املحامي برينيار ميلينغ اأن كريكار “لي�س لديه �سلة بداع�س وهدفه 
ال�سيا�سة كرجل  العراق لالنخراط يف  اإىل كرد�ستان  العودة  الوحيد هو 

حّر«.

الرنوج توقيف الكردي كريكار لإدانته بالإرهاب
••بريوت-رويرتز:

اللبنانية  للحكومة  �سابقني  روؤ�ساء  قال ثالثة 
يواجه  ال��ذي  لبنان  دع��م  ب�سدد  ال�سعودية  اإن 

حتديات، 
ال�سعودي  ال��ع��اه��ل  م��ع  اجتماعهم  بعد  وذل���ك 

امللك �سلمان اأم�س .
اأكرب  باأحد  املثقلة  اللبنانية  احلكومة  وتواجه 
اأزمة مالية تريد  العامل  العام يف  الدين  اأعباء 
م��ع��اجل��ت��ه��ا ب���اإ����س���الح���ات م��ن��ت��ظ��رة م��ن��ذ وقت 

طويل.وقال فوؤاد ال�سنيورة رئي�س وزراء لبنان 
املحادثات  اإن  الج��ت��م��اع  ح�سر  ال���ذي  ال�سابق 
وكانت  ال�سعودي  ال��دع��م  موا�سلة  على  رك��زت 

مهمة فيما يت�سل بدعم اقت�ساد لبنان.
جنيب  ال�سابق  اللبناين  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
العون  ي��د  “�ستمد  ال�����س��ع��ودي��ة  اإن  ميق�����اتي 
 20 لتوقيع  ي�ستعدان  البلدين  واإن  للبنان” 

اتفاقا.
وقال متام �سالم رئي�س الوزراء اللبناين الذي 
اأبدت  ال��ري��ا���س  اإن  اأي�سا  امل��ح��ادث��ات  يف  ���س��ارك 

املرحلة عرب  رغبتها يف دعم لبنان خالل هذه 
اتفاقات �سيتم الت�سديق عليها قريبا.

وق�����ال ول���ي���د ب���خ���اري ���س��ف��ري ال�����س��ع��ودي��ة اإىل 
ال�سابقني  احل��ك��وم��ات  روؤ����س���اء  “زيارة  ل��ب��ن��ان 
مالمح  طياته������ا  يف  حتم����ل  ال�سع�������ودية  اإىل 
بني  الثنائية  العالقات  لتعزيز  واعد  م�ستقبل 

البلدين«.
كان وزير املالية ال�سعودي قال يف يناير- كانون 
الثاين اإن اململكة �ستوا�سل دعم لبنان حلماية 

ا�ستقراره.

روؤ�ساء �سابقون للحكومة اللبنانية: ال�سعودية �ستمد يد العون للبنان 
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�سركة واي�ص اجلنت اركتكت لل�ست�سارات الهند�سية- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات 
غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�سادر بتاريخ 2019/06/11 بحل وت�سفية �سركة
�سركة واي�س اجلنت اركتكت لال�ست�سارات الهند�سية- ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي
CN-2236187 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 
املعني هاتف رقم

ابوظبي   53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055
 )7( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �سعيد  بناية  ال�سياحي  بالنادي 
خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )705( رقم  مكتب 

مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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 �سركة فينك�ص ميدل اإي�ست لل�ست�سارات هند�سة ال�سلمة والوقاية من احلريق - ذ م م  
بتاريخ  الإبتدائية  ابوظبي  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  مبوجب 
ابوظبي فقد  كلي  2017/1790 جتاري  رقم  الدعوى  2018/3/7 يف 
اي�ست لال�ست�سارات  حكمت املحكمة بحل وت�سفية �سركة فينك�س ميدل 
هند�سة ال�سالمة والوقاية من احلريق ذ م م  وقد مت تعيني اخلبري / 
قانونيون كم�سفي ق�سائي  القمة حما�سبون  - مكتب  الها�سمي  ح�سني 
ال�سركة وعلى من لديه  باإنحالل  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  وقد مت 
اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي الق�سائي يف مكتبه الكائن 
باأبوظبي �سارع اللكرتا خلف وكالة الهوندا بنف�س بناية ويل كري ميدل 
�سنرت الطابق 17 مكتب 1701 ت 026766166 ف 026766566 �س 
ب 128190 - م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك 

يف غ�سون 45 يوما تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
امل�شفي الق�شائي 

ح�شني �شامل الها�شمي  

اإع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بيوتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كلرز لتجارة م�ستح�سرات التجميل
رخ�سة رقم:CN 2132403  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بارما  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1123893-1:لالزياء ذ.م.م- فرع رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/برامي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 2537188:تامي لالك�سوارات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم الرملة الغ�سيل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2574833 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد حممد �سعيد حممد الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ا�سرف غالم فريد
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة الوطنية 

CN ل�سالح الدراجات النارية ذ.م.م رخ�سة رقم:1103163 
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ها�سم احمد عبداهلل احلامد %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
لالقم�سة  ال�س�����ادة/ديفيا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1334816 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف حممد عبيد بارزيق %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبيد بارزيق

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليلتل فلورا لبيع الزهور

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1878286 
تعديل ا�سم جتاري من/ليلتل فلورا لبيع الزهور

LITTLE FLOWRA FLOWERS TRADING

اىل/اخلدمات الذكية للطباعة وت�سوير امل�ستندات
AL KHADMAT AL ZKEA FOR TYPING AND PHOROCOPYING

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات )8219001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الزهور والنباتات ال�سناعية واملجففة- بالتجزئة )4773301(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الزهور والنباتات الطبيعية- بالتجزئة )4773301(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا- بالتجزئة )4773402(

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
ثريتي  واي  ال�س�����ادة/هاي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�سيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2386661 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مبارك حممد بالكعم �سعيد العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد ثعيلب �سقر العامري

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

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

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطليعه 

لالملنيوم والنجاره
رخ�سة رقم:CN 1091385  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املنال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1101490  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :311618 بتاريخ:   23 مايو 2019

با�س��م:   عا�سم ياغجي 

وعنوانه: حي روملي ح�ساري. �سارع تورلك فرن رقم: 2�ساري ير . ا�سطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الألب�سة، لبا�س القدم، اأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة:25

و�سف العالمة: العالمة هي كلمة MACHAY  كتبت بالحرف الالتينية الكبرية حيث 

 X ب�سكل بارز واأغمق من الأحرف الخرى ويعلوها �سكل ي�سبه احلرف H و M يظهر احلرفان

وفوقه ر�سم اأ�سبه بالزهرة يف كما هو مو�سح بال�سورة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :311545 بتاريخ:   23 مايو 2019

با�س��م:   فريويل �سبورت�س برايفت ليمتد

وعنوانه: 391 – 392 ليذر كومبلك�س، �سارع كابورتال، جالندهار – 144021، الهند 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الأدوات الريا�سية.

الواق�عة بالفئة:28

NIVIA SPORT  كتبت بالحرف الالتينية حيث  العالمة هي عبارة  العالمة:  و�سف 

 SPORT باأحرف كبرية بارزة ومن�سدة  ويف الأ�سفل تظهر الكلمة NIVIA تظهر الكلمة

بحجم اأ�سغر و اأعلى الكلمتني ثالث اأ�سكال  هند�سية مميزة ت�سكل مع بع�سها �سكل ي�سبه احلرف 

اأعاله. العالمة  �سورة  يف  مو�سح  هو  كما    N
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :312531 بتاريخ:  17 يونيو 2019
با�س��م:  كومباين فينن�سيري ري�سيليو

وعنوانه: 1-3-5 �سارع بول �سيزان، 75008 باري�س، فرن�سا
العقارية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  امل�سرفية،  ال�سوؤون  املنتجات:  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
العقارات،  تثمني  الئتمان،  بطاقات  اأو  امل�سافرين  �سيكات  اإ�سدار  املبا�سرة،  امل�سرفية  اخلدمات  الإدخ��ار،  �سناديق  التاأمني، 
اإدارة العقارات، خدمات التمويل، التحليل املايل، جمع وا�ستثمار روؤو�س الأموال، اخلدمات ال�ست�سارية يف املجالت امل�سرفية 
والتمويلية واملالية و التاأمني، التقييم املايل )التاأمني و الأعمال امل�سرفية والعقارات(، ا�ستثمار الأموال، اخلدمات امل�سرفية 
اخلا�سة، اخلدمات امل�سرفية عرب اخلط مبا�سرة )اون لين(، اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف، خدمات الئتمان، خدمات 
اإدارة الديون، خدمات اإدارة الأموال، خدمات اإدارة املخاطر امل�سرفية و التمويلية و العقارية و التاأمني، اإدارة الأ�سول، اإدارة 
املطالبات  اإدارة  املايل،  ال�ستثمار  و  ال�ستثمارات  خدمات  ال�ستثمار،  �سناديق  اإدارة  ال��روات،  اإدارة  ال�ستثمارية،  احلافظة 
)التاأمني(، التحليالت املالية و ال�ستثمارية، اإعداد التقارير و التحليالت املالية، الكفالت املالية، خدمات التقييم ال�سريبي، 
خدمات �سناديق  التقاعد، متويل الأ�سهم العامة واخلا�سة، خدمات حتويل الأموال، وكالت التاأمني والو�ساطة الئتمانية ، 
خدمات بطاقات الئتمان و بطاقات الدفع و بطاقات ال�سحب النقدي  وبطاقات �سمان ال�سيكات  و بطاقات ال�سراء وخدمات 
اإ�سدار الكوبونات املخ�س�سة لربامج الولء ، خدمات   ، بطاقات  اخل�سم، خدمات التمويل  و التحويل املايل و ال�سريفة 
الدفع عرب املحفظة اللكرتونية، خدمات ح�سابات الدخار، اإمكانية توفري كافة اخلدمات الآنفة الذكر عرب اخلط مبا�سرة 

)اون لين( اأو عرب �سبكات و�سائل الت�سال. 
الواق�عة بالفئة: 36

بيانات الأولوية:
البلد: فرن�سا تاريخ الطلب ال�سابق: 2018/12/17  رقم الطلب ال�سابق: 4508841 

باأحرف لتينية بطريقة مميزة حيث كتبت  R Banque Richelieu مكتوبة  العالمة هي عبارة  العالمة:  و�سف 
الكلمتني Banque Richelieu ب�سكل مميز يعلوها احلرف«R«  داخل دائرة كما هو مبني بال�سكل اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 31354
باإ�سم : بربري ليمتد

وعنوانه: 22/18 هامياركت ، لندن ،ا�س دبليو 1 واي 4 دي كيو ، اإجنلرتا.  
بتاريخ:2000/03/07  وامل�سجلة حتت الرقم: 31354 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/05/16 

وحتى تاريخ: 2029/05/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

EAT 135596

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   287051 :بتاريخ: 2018/02/08
الأ�سم : خمزن اجلابر للتحف )�س.ذ.م.م(

 وعنوانه:  �س.ب 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة        

     
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43

خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت، الفنادق، املطاعم، املقاهي، الكافترييات ، املطاعم املوؤقتة 
اأو املتنقلة ) الكانتينات( ، التزويد بالطعام و ال�سراب ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة و�سائر اخلدمات 

التي ت�سمل يف الفئة 43 .
بطريقة  ال��ف��احت  الأبي�س  باللون  الإجنليزية  باللغة  مكتوبتني  كلمتني  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

مميزة.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

EAT

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   313605 :بتاريخ: 2019/07/10
الأ�سم : يونيليفر بي ال �سي وعنوانه:  بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
�سابون ، عطور ، مزيالت الروائح الكريهة وم�سادات للعرق لالإ�ستخدام ال�سخ�سي ، م�ستح�سرات للعناية 
بال�سعر غري طبية ، م�ستح�سرات ا�ستحمام وُد�س ، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري طبية ، م�ستح�سرات 
، م�ستح�سرات  ، م�ستح�سرات مكياج  ، م�ستح�سرات جتميل  ال�سم�س  الوقاية من  ، م�ستح�سرات  احلالقة 

اإزالة املكياج ، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه غري طبية ، لبادات اأو مناديل ورقية اأو مناديل جتميلية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  NAWARA BY LUX باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

EAT 138610  

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 31349
باإ�سم : كاردينال هيلث �سوي�سرا  515 جي ام بي ات�س 

وعنوانه: 18 ليندن�سرتا�سي 10 ، 6340  بار ، �سوي�سرا.
بتاريخ:2003/05/26  وامل�سجلة حتت الرقم: 31349 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/05/15 

وحتى تاريخ: 2029/05/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

EAT 42274

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   287050 :بتاريخ: 2018/02/08
الأ�سم : خمزن اجلابر للتحف )�س.ذ.م.م(

 وعنوانه:  �س.ب 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات الدعاية والإع��الن واإدارة و توجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي و �سائر اخلدمات التي ت�سمل 

يف الفئة 35 .
بطريقة  ال��ف��احت  الأبي�س  باللون  الإجنليزية  باللغة  مكتوبتني  كلمتني  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

مميزة.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

EAT
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عربي ودويل

واأ�ساف “اأنا متاأكد من اأن نان�سي 
للغاية  �سعيدة  �ستكون  بيلو�سي 
املجانية  ال�سفر  ترتيبات  لو�سع 
برودة  اإىل  اإ�سارة  ب�سرعة!” ،  يف 
رئ��ي�����س��ة جمل�س  ب����ني  ال���ع���الق���ة 
والنواب  الدميقراطية،  ال��ن��واب 

الأربعة املعنيني .
ا�ستهدفهن  ال��الت��ي  وال��ن�����س��اء      
اأوكا�سيو  ال�سكندريا  هم،  ترامب 
واآيانا   ، طليب  ر�سيدة   ، كورتيز 
ويطلق  عمر.  واإل��ه��ان   ، بري�سلي 
مت  عليهن اأحياًنا ا�سم “اللواء”. 
مرة  لأول  للكونغر�س  انتخابهن 
بعد هزمهم   ، املا�سي  يف نوفمرب 
ل����دمي����ق����راط����ي����ني م�����ن ق����دام����ى 
النتخابات  يف  ال���س��ت��ب��ل�����س��م��ن��ت 

التمهيدية. 
ب�سكل  ن����ا�����س����ط����ات  اإن������ه������ن      
احلزب  لي�سار  وينتمني  خ��ا���س، 
ايهان  وبا�ستثناء  الدميقراطي. 
ول���دت يف مقدي�سو  ال��ت��ي   ، ع��م��ر 
ومت جتني�سها )كما ح�سل لزوجة 
اأي منهن من  تاأتي  ت��رام��ب(، مل 
ال�سكندريا  ُول�����دت  اآخ�����ر.  م��ك��ان 
اأوك��ا���س��ي��و ك��ورت��ي��ز يف ب��رون��ك�����س ، 
ور����س���ي���دة ط��ل��ي��ب يف دي���رتوي���ت ، 
�سين�سيناتي.  يف  بري�سلي  واأي��ان��ا 
اإليه ي�سمى  والبلد الذي ينتمون 

الوليات املتحدة.
    لناأخذ اأيانا بري�سلي: اإنها لي�ست 
مهاجرة، ول ابنة مهاجرين، ول 
حفيدة مهاجرين ... اإنها جمرد 
دونالد  يريد  فاأين  �سوداء..  فتاة 

ترامب اإعادتها؟ 
اوكا�سيو  ال��ك�����س��ن��دري��ا  ل��ن��اأخ��ذ     
ك���ورت���ي���ز ، الأك������ر ���س��ع��ب��ي��ة بني 
الأرب���ع���ة. ول����دت يف ب��رون��ك�����س يف 
نيويورك ، على بعد اأقل من 20 
كم من كوينز ماترينتي حيث ُولد 
ترامب. ولدت اأّمها يف بورتوريكو 

جمدا  اأك���ر  لي�س   ، الن��ت��خ��اب��ي��ة 
، �سارك  اأوب��ام��ا  و���س��رف��ا. يف عهد 
 ، “املواليد”  ح��م��ل��ة  يف  ت���رام���ب 
التي اأثارت ال�سكوك حول �سرعية 
ُول���د خارج  اأن���ه  ال��رئ��ي�����س، بحجة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. وه��ن��ا ، مرة 
، كان خاطًئا متاًما: فقد  اأخ��رى 

ولد اأوباما يف هاواي لأب كيني.
اأحد  ي���اأخ���ذ  ، مل  ال���ب���داي���ة      يف 
الق�سية على حممل اجلد. ولكن 
الكذبة  ه����ذه  ت���ك���رار  م���ن خ����الل 
باراك  ق�سية.  ف��ع��ال  اأ���س��ب��ح��ت   ،
اأوب����ام����ا ، ال�����ذي ���س��ئ��م احل�����رب ، 
اأ�سدر يف الأخري �سهادة ميالده. 
فقد   ، الأوان  ف����وات  ب��ع��د  ول��ك��ن 

انت�سر ال�سّم.
    وعندما كان اأوباما على و�سك 
ن�سف  زال  م���ا  ال�����س��ل��ط��ة،  ت����رك 
يوؤمنون  اجلمهوريني  الناخبني 
بتلك الكذبة!. وانطلق ترامب يف 
�سعار  الأبي�س حتت  البيت  �سباق 
مرة  ع��ظ��ي��م��ة  اأم��ري��ك��ا  “لنجعل 

اأخرى” مدعوما بتلك الكذبة.
واحدة  ه��ي  نعم،   ، العن�سرية      
من املحركات ال�سيا�سية لدونالد 
باأن  اأب���داً  ت��رام��ب. ان��ه ل يخاطر 
وجمهوره  ن��اخ��ب��ي��ه  اأم����ل  ُي��خ��ّي��ب 
واملناه�س  ل����الأج����ان����ب  ال�����ك�����اره 
ل��ل�����س��ود. وك��ث��ريا م��ا ي��ر���س��ل لهم 
اإمي����اءات داع��م��ة. ف���اإذا ك��ان عليه 
“كل  فيقول   ، العن�سرية  اإدان����ة 
)�سمنًيا:  العن�سرية”  اأن������واع 
“املعادية  العن�سرية  ذلك  يف  مبا 
التي  املواجهات  ويف  للبي�س”(. 
الرجل  ت���ف���وق  اأت���ب���اع  ب���ني  دارت 
املناه�سني  وال��ن�����س��ط��اء  الب��ي�����س 
عام  �سارلوت�سفيل  يف  للعن�سرية 
2017 ، رف�س احل�سم يف اأخطاء 
اأ�سخا�س  “هناك  ال���ط���رف���ني: 

طيبون جدا من اجلانبني«.

اآيانا بري�سلي.. امريكية ذنبها انها �سوداء ترامب..  العن�سرية قوة دفع

الهان عمر ..من الالتي ا�ستهدفهن ترامب

ال�سكندريا اأوكا�سيو كورتيز .. امريكية اكر من الرئي�سر�سيدة طليب.. ا�سيلة ديرتويت

ال��ولي��ات املتحدة،  اأرا���س��ي  ، م��ن 
اإّن  ب��رون��ك�����س.  وول����د وال���ده���ا يف 
اأكر  “مهاجرة”  ترامب  عائلة 
ولدت  كورتيز:  عائلة  من  بكثري 
ا�سكتلندا،  يف  ال��رئ��ي�����س  وال������دة 
وول���د وال����ده لأب��وي��ن اأمل����ان، غري 
كورتيز  اوكا�سيو  الك�سندريا  ان 
لها ب�سرة بنية وا�سمها ، من اأ�سل 

يوؤمن  مل  اأن�����ه  اإىل  ي�����س��ري  مم���ا 
ب�����رباءة امل��ت��ه��م��ني ال�����س��اب��ق��ني. ل 
جمال للتنّكر لأول عمل �سيا�سي 

له ، حتى لو كان جن�سا.
حملة »املواليد«

القوي  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل����وق����ف      
ال��ث��اين ل��دون��ال��د ت��رام��ب ، وهو 
ال�ساحة  يف  اأطلقه  ال��ذي  امل��وق��ف 

والأ�سواأ: بنى م�سريته ال�سيا�سية 
على العن�سرية.

باإعالن  امل�����س��رية  ت��ل��ك  ب������داأت     
�سحف  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  ن�������س���ره 
تعر�ست   .1989 عام  نيويورك 
تعنيفها  ومت  لالغت�ساب  ام����راأة 
حتى امل��وت يف �سنرتال ب��ارك. مت 
مراهقني  خم�سة  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 

اإ�سباين...
�صنرتال  “خما�صي  ق�صية 

بارك«
    ل يكتفي دونالد ترامب بكونه 
�سخ�سية م�سابة بجنون العظمة 
، ونرج�سية ، ومتالعبة ، وعنيفة. 
فعلى عك�س اأ�سالفه اجلمهوريني 
علني.  ب�����س��ك��ل  ع��ن�����س��ري  ان�����ه   ،

بارك”  ���س��ن��رتال  “خما�سي  على 
بال�سجن.

   بعد ذلك بوقت طويل، اعرتف 
اجلرمية  مرتكب  كان  باأنه  رجل 
اأك���ده احلم�س  م��ا  وه��و  الوحيد، 
“اخلم�سة”  ت��ربئ��ة  مت  ال��ن��ووي. 
وتعوي�سهم. لكن يف يونيو املا�سي 
، رف�س دونالد ترامب العتذار ، 

“يف   ، ����س���ود )م�����س��ل�����س��ل ح���دي���ث 
على  الق�سة  يحكي  نظرتهم”، 
اأنفق  نتفليك�س(. يف ذلك الوقت، 
اآنذاك  الذي كان  دونالد ترامب، 
 85 املحلي،  العقارات  امرباطور 
ب���اإع���ادة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  دولر  األ�����ف 
ع��ق��وب��ة الإع��������دام، خ�����س��و���س��ا يف 
وحكم  تاميز”.  “نيويورك 

- الن�ساء اللتي ا�ستهدفهن ترامب  نا�سطات ب�سكل خا�ص وينتمني لي�سار احلزب الدميقراطي

- عائلة ترامب مهاجرة: ولدت والدة الرئي�ص يف ا�سكتلندا، وولد والده لأبوين اأملان

 على عك�ض اأ�صالفه اجلمهوريني:

العن�سرية ، حمّرك �سيا�سي لدونالد ترامب...
- ل يخّيب ترامب اأبدًا اأمل ناخبيه الكارهني للأجانب، واملناه�سني لل�سود

•• الفجر - با�صكال ري�صيه - 
ترجمة خرية ال�صيباين

ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  هاجم 
عر تغريدة نواب من احلزب الدميقراطي 
اأ�صول  مــن  اعــتــرهــم  ــنــواب  ال جمل�ض  يف 

اأجنبية، اإذ دعاهن اإىل “العودة” من حيث 
اأتني. 

يعم  بلدان  من  ينحدرن  اأنهن  واأ�ــصــاف،     
تهكمية:  بلهجة  مت�صائال  “الف�صاد”،  فيها 
“ملاذا ال يعدن وي�صاعدن يف اإ�صالح االأماكن 
تتف�صى  حيث  منها  اأتـــني  الــتــي  الفا�صلة 

اجلرمية؟«.
    ومل يعمد ترامب اإىل ت�صمية اأي منهن، 
بلدان  من  االأ�صل  يف  اأتنَي  “اإنهن  قال  لكنه 
االأ�صواأ  هي  باملطلق  كارثية  حكومات  ذات 
العامل”.  يف  كفاءة  وعدم  ف�صادا  واالأكــر 
الن�صاء  هوؤالء  اأن  التهكم  من  بنوع  واعتر 

اأعظم  املتحدة،  الواليات  �صعب  “يخرن 
اأن  يجب  كيف  االأر�ـــض،  على  اأمــة  واأقـــوى 
اللهجة  بنف�ض  وتابع  حكومتنا”.  ندير 
يف  وي�صاعدن  يعدن  ال  “ملاذا  التهكمية: 
منها  اأتــنَي  التي  الفا�صلة  االأماكن  اإ�صالح 

حيث تتف�صى اجلرمية؟«.

- اأيانا بري�سلي لي�ست مهاجرة ول حفيدة 
مهاجرين، فاأين يريد ترامب اإعادتها؟

- ولدت الك�سندريا كورتيز  يف نيويورك، على بعد 
اأقل من 20 كم من كوينز ماترينتي حيث ُولد ترامب

•• لندن-وكاالت:

يرى اأمري طاهري، مدير حترير �سابق ملجلة كيهان الإيرانية من 1972- 
اأن   ،1978 منذ  الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  يف  ع��م��ود  وك��ات��ب   ،1979
الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان ذكي مبا يكفي لأن يدرك اأن الأ�سياء 
ل ت�سري دوماً كما يهوى.ورغم اأنه قاد يوماً نه�سة اقت�سادية يف تركيا، لكنه 
ي�سرف اليوم على ما يبدو انهياراً اقت�سادياً مع تف�سي الت�سخم، وانخفا�س 
زادت  الأم��ور،  لتهدئة  ي�سعى  اأن  وعو�س  العمل.  فر�س  وتقل�س  الإنتاجية، 
حدة  من  امل��رك��زي،  البنك  حاكم  ع��زل  �سمنها  وم��ن  ال�ستبدادية،  حتركاته 
يف ال�سيا�سة اخلارجية،  اأعداء”  “�سفر  الأزم��ة. وحتولت عالمته التجارية 
اأع��داء لرتكيا، ومن �سمنهم  اأنها م�سممة جلعل اجلميع  �سيا�سة يبدو  اإىل 
حلفاء يف الناتو و�سركاء يف الحت��اد الأوروب��ي، ناهيك عن دول عربية. كما 

يبدو اأن اأحد اإجنازاته، تهدئة املنطقة الكردية، بات �سيئاً من املا�سي. 
غرق يف الف�صاد

اأردوغ����ان ال���س��ت��م��رار يف  اأ���س��ب��ح م��ن ال�سعب، ح�سب ط��اه��ري، على  وال��ي��وم 

الف�ساد.  ب�سبب غرق حا�سيته يف  البيا�س”  “اأبي�س من  ب��اأن حزبه  الدع��اء 
والأهم منه، مل يعد اأردوغان يحظى بنف�س درجة الدعم الذي ناله يوماً يف 
الب�سطاء وغري  “من  ال�سعب الرتكي  اأقنع ن�سف  الأنا�سول حينما  منطقة 

باأنه ي�ستطيع ك�سب ال�سلطة فقط من خالل النتخابات.  املتعلمني”، 
اأردوغ��ان مل تعد �ساحلة، بعدما حققت  اأن و�سفة  وهكذا يرى كاتب املقال 
جناحاً يف ال�سابق – �سواء كانت جيدة اأم �سيئة. ويبدو اأن البا�سكان الرتكي 
يبدو  ولكن  امل�سرحية  و�ستتوا�سل  ليقوله.  لديه جديد  يعد  دوره ومل  لعب 

اأنه �سيغادر امل�سرح. 
درو�ض من التاريخ

يف هذا ال�سياق، قال املخرج امل�سرحي الأ�سطوري ماك�س رينهاردت اإن “كيفية 
وتوقيت خروجك من امل�سرح يوازي يف اأهميته كيفية وتوقيت ظهورك على 

خ�سبته«.اإىل ذلك يدعو طاهري اإىل تخيل يوليو�س قي�سر خارج امل�سرح قبل 
عام واحد من اغتياله يف عام 44 قبل امليالد. ويذكر قي�سر بو�سفه القائد 
الذي داوى جراح احلرب الأهلية الدموية يف روما، وو�سع اأ�س�س امرباطورية 
قدر لها اأن تهيمن على العامل طوال قرون. اأما وين�ستون ت�سر�سل، فلو تقاعد 
يف 1945، بعدما قاد بريطانيا العظمى نحو النت�سار على اأملانيا النازية، 
لكان جتنب هزمية مذلة يف اأول انتخابات عامة جرت بعد احلرب. وهناك 
اأمثلة اأخرى على ترك ال�سلطة يف اأوقات منا�سبة: فقد �سلم اجلرنال �سارل 
ديغول مفاتيح الإليزيه يف 1967 عو�ساً عن 1968. وتنازل ال�ساه حممد 

ر�سا بهلوي عن العر�س يف عام 1979.
تركيا يف  اأردوغ���ان يف  ي��وم رج��ب طيب  الزمن احلا�سر، ح��لَّ  اإىل  وبالعودة   

.2015

خروج نهائي
ت فر�سة التوقيت  تكمن امل�سكلة ح�سب الكاتب يف احتمال اأن يكون اأردوغان فوَّ
املثايل خلروجه النهائي. ولكن بات من املوؤكد اأن نهاية عهده تقرتب �سريعاً. 
فقط  – مطالباً  مبا�سر  ب�سكل  ال�سلطة  ت��ويل  الرتكي  اجلي�س  جتنب  وق��د 
برئا�سة اجلمهورية، والتي بقيت اإىل حد كبري من�سباً �سرفياً، اإىل اأن حولها 
اأردوغان اإىل �سلطة تنفيذية. ويقول الكاتب اإن اأحداثاً ح�سلت يف ال�ستينيات 
والتي  تركيا،  التحديث يف  قوى  ب��اأن  النطباع  ول��دت  تركيا  والثمانينات يف 
الفوز  مطلقاً  ت�ستطيع  ل��ن   ،)CHP(اجلمهوري ال�سعب  ح��زب  ي��ق��وده��ا 
بال�سلطة دون دعم اجلي�س. لكن النتخابات البلدية الأخرية يف اإ�سطنبول، 
اأكرب مدينة تركية، والعا�سمة الثقافية ومقر اإقامة قرابة ربع ال�سكان، قد 
ت�ساعد يف تغيري ذلك العتقاد. فالأول مرة منذ وقت طويل، قاد اأكرم اإمام 
دون  انتخابياً مقنعاً  للمعار�سة، وحقق فوزاً  CHP حتالفاً  اأوغلو، مر�سح 
دعم من اجلي�س. وعالوة عليه، حتقق ذلك الفوز على اأمل حتقيق م�ساحلة 
واإ�سالح بدًل من �سعارات الياأ�س والنتقام والأوهام التاآمرية التي �ساعت يف 

النتخابات الرتكية الأخرية.

نهاية عهد اأردوغان تقرتب ب�سرعة
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/5268 
اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/07/22 االثنني  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده حممد هاين للتجاره العامه �ض.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�صف        �صعر التقييم  

                                                 اأغرا�ض متنوعه           4،500 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يرره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  يوليو  2019 العدد 12684 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة املعيار للخدمات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الفنية رخ�سة رقم:1059840 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبداهلل �سديق حممد �سميع حممد املطوع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مظهر حممود بيج %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل �سديق حممد �سميع حممد املطوع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

اإعـــــــــالن 
 ، وامل���ق���اولت  للتجارة  الح��م��دي��ة  �سركة  نحن  نعلن 
اإمارة  م��ن  ���س��ادرة   205489 رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة 
دبي ، بتعديل ال�سكل القانوين للرخ�سة من موؤ�س�سة 
فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ، وعلى من 
له اعرتا�س التقدم للجهات املخت�سة يف مدة ق�ساها 

ا�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن.

م���و����س���ت   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اخ����رت حم��م��د حبيب  ب����ويل 
بنغالدي�س   ، ب���ه���وي���ان  اهلل 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )BX0466051(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0567405561

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / ان����ور احلق 
باك�ستان   ، ح�����س��ني  ال���ت���اف 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EL1818651( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506123862

فقدان جواز �سفر

امل�����دع�����و / ج���وري���ت  ف���ق���د 
اوغ�������ن�������دا     ، ن�������ام�������اك�������ول 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B1196199( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0565910039

فقدان جواز �سفر

�سرييبورن   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ت�����اي�����الن�����د   ، ك����������وان����������ون 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2137524AB( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0559736703

فقدان جواز �سفر
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مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

ا                             اىل املدعي عليه/�سركة ت�سامرز للهند�سة - ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�سة 2019/7/22 ال�ساعة 11.00 

لديكم  ما  تقدميا  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  املحكمة  وكلفتكم 
القل  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن 
بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة 

احل�سوري. 
 رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 6054/2019/13
 6052/2019/13
 5667/2019/13
 6057/2019/13
 5713/2019/13
 5716/2019/13
 5717/2019/13
 5808/2019/13
 5718/2019/13
6048/2019/13

ا�سم املدعي
فاداكي بوراكال �سوبرامانيان اروموجهان 

�سنتو�س كومار راجابان 
�سانثو�س جوبالكري�سنان ناير 

اناند بوزهاكال جاناردانان 
دهاني�س ت�سوناتو بارامبيل 

بيجو اتيارات فالبيل 
براديب كومار كونديل فاداكيتيل جوبالن 

حممد زاكر خان 
�ساندران موهانان جي �ساندران 

بينى كولمولتيل  

مبلغ املطالبة
111000 درهم + تذكرة العودة 
191500 درهم + تذكرة العودة 
32098 درهم + تذكرة العودة 

134583 درهم + تذكرة العودة 
52316 درهم + تذكرة العودة 
41791 درهم + تذكرة العودة 
86388 درهم + تذكرة العودة 
97153 درهم + تذكرة العودة 
38896 درهم + تذكرة العودة 
131867 درهم + تذكرة العودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

ا                             اىل املدعي عليه/�سركة ت�سامرز للهند�سة - ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�سة 2019/7/22 ال�ساعة 11.00 

لديكم  ما  تقدميا  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  املحكمة  وكلفتكم 
القل  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن 
بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة 

احل�سوري. 
 رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 5670/2019/13
 5673/2019/13
 5672/2019/13
 5674/2019/13
 5685/2019/13
 5688/2019/13
 5711/2019/13
 5712/2019/13
 5714/2019/13
5715/2019/13

ا�سم املدعي
بو�سبادا�سان باداياي ايابان

�ساجيف كاروناكاران 
�ساناندان تاليكولم ازعر راغافان 

فيجي�س بريومبادابا فيجايان 
�سونيلكومار كوروبات �سوغونان 

جوبيناتان بيى انيل كومار 
بالكري�سنان موثويل بارامبيل 

ويج�س موتافيتيل اوتايوت
�ساجيفان ايرانهيل 

مانو كري�سان جوبالكري�سنان      

مبلغ املطالبة
39600 درهم + تذكرة العودة 
80316 درهم + تذكرة العودة 
81959 درهم + تذكرة العودة 
23981 درهم + تذكرة العودة 
45300 درهم + تذكرة العودة 
38760 درهم + تذكرة العودة 
95625 درهم + تذكرة العودة 
62000 درهم + تذكرة العودة 
86250 درهم + تذكرة العودة 
56386 درهم + تذكرة العودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/5264 
املحرر  رق��م  وك��ال��ة م�سدقة  ع��امل خ��ان مب��وج��ب  ال�����س��ي��دة/ ميهو�س جبني ظ��ه��ور  ���س��اداب علي وميثله   : امل��ن��ذر 
)2018/1/62860( وميثلها /حممد �سفيق ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر )2019/1/31016( 
امل��ح��رر )2018/1/164166(  رق���م  م�����س��دق��ة.  وك��ال��ة  كو�ستي مب��وج��ب  ت�����س��ويل  ادري�����س��ي  رج���اء   / ومي��ث��ل��ه 
 : ، ت  الأوىل  ، ور�سان   14 رق��م  P20 حمل  رق��م  بناية  الفرن�سي  �سيتي - احل��ى  انرتنا�سيونال   ، دب��ي   : عنوانه 

 ،  042958825  -  0555564669
املنذر اليه : جا�ست فا�ست خلدمات التو�سيل - �س ذ م م 

عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي - بناية U04 - �سقة رقم 117 - رقم الر�س : 0 - 289 ور�سان الأوىل 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سقة رقم 117 - بناية رقم U04( و�سداد قيمة اليجار 
امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/95  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- عدنان عبداهلل احمد جا�سم مكي جمهول حمل القامة نعلنكم  بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/4/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

للمدعي مبلغ مقداره  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  اول:ب��ال��زام  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  بنك 
)117864( درهم م�سافا اليه ن�سبة 9% �سنويا من تاريخ 2016/3/10 حتى 2018/1/13 ثم 
فائدة على الجمايل بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2018/1/31 وحتى متام ال�سداد والزمته 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
اليوم  طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

تعاون مع “اأرا�سي دبي” ومركز راأ�ص اخليمة الدويل واملناطق القت�سادية 
•• دبي - وام:

وقعت دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي اتفاقيتي تعاون مع كل من مركز 
راأ�س اخليمة الدويل ومناطق راأ�س اخليمة القت�سادية بخ�سو�س ت�سجيل 

الأرا�سي اأو عقارات التملك احلر با�سم �سركات املنطقة احلرة .
تاأتي التفاقيتان - التي وقعهما ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي الع�سو 
القت�سادية  اخليمة  راأ����س  ومناطق  ال���دويل  اخليمة  راأ����س  ملركز  املنتدب 
الأرا���س��ي والأمالك  دائ���رة  ع��ام  ب��ن جم��رن مدير  و���س��ع��ادة �سلطان بطي 
اإط��ار حر�س ال��دائ��رة على نقل خ��ربات املتميزة يف خمتلف  – يف  يف دب��ي 
امل�ستويات  على  العقاري  والت�سجيل  التنظيم  ذلك  جمالت عملها مبا يف 
راأ�س  التفاهم مع مركز  والعاملية .ومبوجب مذكرتي  املحلية والحتادية 
اخليمة الدويل ومناطق راأ�س اخليمة القت�سادية توافق دائرة الأرا�سي 

اأي حق  اأو  التملك احلر  الأرا���س��ي و”اأو عقارات  ت�سجيل  والأم��الك على 
الت�سجيل  ر�سوم  ودف��ع  املنا�سبة  الوثائق  تقدمي  يتم  اأن  على  عليها  عيني 
للدائرة ح�سب الإجراءات املتبعة لديها بهذا ال�ساأن من وقت اإىل اآخر مبا 
تكون  واأن  العالقة  ر�سالة عدم ممانعة �سادرة من طريف  تقدمي  ذلك  يف 
ال�سركة قائمة وم�سجلة اأ�سوًل لدى اأٍي منهما واأن يكون امل�ساهمون من 
الأ�سخا�س الطبيعيني كما يجوز للدائرة ت�سجيل العقار اأو اأر�س التملك 
الأ�سخا�س  ب��ني  م��زي��ج  اأو  اع��ت��ب��اري��ني  لأ���س��خ��ا���س  ح��ق عيني  اأي  اأو  احل��ر 
الطبيعيني والعتباريني .وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن اإن التو�سل 
اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  يف  حكوميتني  موؤ�س�ستني  م��ع  املذكرتني  هاتني  اإىل 
مع  التعاون  لتوطيد عالقات  الر�سيدة  قيادتنا  بتوجيهات  التزامنا  يوؤكد 
املوؤ�س�سات احلكومية يف دبي والإمارات الأخرى وانطالقا من ذلك ي�سعدنا 
ما منتلكه من  لتقدمي  ال�سركاء  املزيد من  ا�ستقطاب  دبي”  “اأرا�سي  يف 

العقاري  التنظيم والت�سجيل  خربات يف كافة جمالت عملنا مبا يف ذلك 
لفتا  الدولة  م�ستوى  على  العقاري  القطاع  يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  و�سبل 
اليوم يجعل  الرئي�سية حتى  املجالت  اإح���رازه من تقدم يف  م��امت  اأن��ه  اإىل 
اخلربات  تبادل  عن  الباحثة  للجهات  الأمثل  اخليار  دبي”  “اأرا�سي  من 
اأف�سل املمار�سات القائمة على  املوؤ�س�سي وال�ستفادة من  والرتقاء بالأداء 
ملجموعة  التنفيذي  املدير  ج��الد  رام��ي  اأع��رب  جانبه  املثلى«.من  املعايري 
مذكرة  بتوقيع  �سعادته  عن   “ “راكز  القت�سادية  اخليمة  راأ���س  مناطق 
التفاهم مع دائرة الأرا�سي والأم��الك بدبي كونها تفتح املجال ل�سركات 
املنطقة احلرة امل�سجلة لديها للو�سول لآفاق جديدة بال�ستثمار يف العقار 
والتملك احلر يف اإمارة دبي م�سيدا بجميع املبادرات الإيجابية التي ت�سب 
يف م�سلحة خدمة اقت�ساد دولة الإم��ارات ب�سكل عام واإمارة راأ�س اخليمة 
ب�سكل خا�س داعيا امل�ستثمرين اإىل ال�ستفادة من اخلدمات و الت�سهيالت 

املقدمة لهم من ال�سراكات التي تعززها راكز مع خمتلف اجلهات والهيئات 
لالرتقاء باأعمالهم.بدوره اأ�ساد الدكتور �سمري الأن�ساري املدير التنفيذي 
الأرا�سي والأمالك  دائ��رة  ال�سراكة مع  ال��دويل بهذه  راأ���س اخليمة  ملركز 
الفر�سة  اإت��اح��ة  امل��ذك��رة يف  ت��وق��ي��ع  اأن ي�سهم  اأم��ل��ه يف  ب��دب��ي م��ع��رب��ا ع��ن 
لل�سركات امل�سجلة لدى مركز راأ�س اخليمة الدويل للح�سول على خيارات 
متعددة من العقارات للتملك احلر يف اإمارة دبي .وتعك�س املذكرتان تطلع 
دائرة الأرا�سي والأمالك اإىل التعاون مع املناطق القت�سادية بخ�سو�س 
ل�سركات  اململوكة  والعقارات  الأرا���س��ي  ت�سجيل  اإج���راءات  و�سبط  تنظيم 
العالقة  وتطوير  لهيكلة  م�ساعيهما  على  والتاأكيد  القت�سادية  املناطق 
التكامل  حتقيق  اأج��ل  من  امل�سرتكة  م�ساحلهما  وتعزيز  تربطهما  التي 
وتعزيز التعاون والتن�سيق الوثيق بينهما لتحقيق روؤية وا�سرتاتيجية دبي 

وامل�سلحة العامة.

ا�صتقبال وفدا رفيع امل�صتوى 

غرفة واإك�سبو ال�سارقة ي�ستعر�سان اآفاق التعاون مع اأوغندا

طريان الإمارات تطلق خدمة اإىل مك�سيكو �سيتي عرب بر�سلونة

بتوجيهات حممد بن زايد

�سندوق خليفة يقدم 100 مليون دولر لدعم ريادة الأعمال والبتكار يف اإثيوبيا

اإك�سبو 2020 دبي يفتح اأبوابه للجمهور 
لزيارة موقعه والتعرف على معامله

•• دبي-وام:

من  لتمكينهم  للجمهور  اأب���واب���ه  ف��ت��ح  ع��ن  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  اأع��ل��ن 
احل�سول على ملحة عن التح�سريات اجلارية ل�ستقبال احلدث الأ�سخم 
يف العامل والذي يقام للمرة الأوىل يف العامل العربي. و�ستتيح جولٌت 
على  ينتظرهم  مب��ا  اجل��م��ه��ور  ت��ع��ري��ف  ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا  خ�سي�سا  تنظم 
والثقافة  والفنون  والحتفالت  الفعاليات  �ست�سمل  يوما   173 م��دار 

والبتكارات من 192 دولة واملاليني من الزوار من كل اأنحاء العامل.
من  واملقيمني،  املواطنني  م��ن  الإم����ارات  �سكان   2020 اإك�سبو  وي��دع��و 
جميع الأعمار واجلن�سيات، للم�ساركة يف جولت اإىل حيث ي�سنع احلدث 
الأروع يف العامل �سمن رحالت رائعة وجمانية اإىل موقع اإك�سبو املمتد 

على 4.38 كيلومرت مربع يف دبي اجلنوب.
�سُتقل  اأغ�سط�س،   31 ال�سبت  اإىل  يوليو   20 ال�سبت  يوم  من  واعتبارا 
حافالت اإك�سبو 2020 الزوار من نقاط جتمع حمددة، مبا فيها دبي 
مول واأبوظبي مول وعدد اآخر من املواقع املختارة يف ال�سارقة واملناطق 

ال�سمالية.
اإك�سبو  اإك�سبو، �سيتم تعريف ال��زوار على تاريخ  ويف طريقهم اإىل موقع 
الدويل ودوراته املختلفة ..وعند و�سولهم اإىل املوقع، �سيجوب اجلمهور 
العودة  والتثقيفية، قبل  الرتفيهية  بالأن�سطة  الزوار، ويتمتعون  مركز 
من  ال���زوار  ه��وؤلء  ..و�سيكون  اإك�سبو  موقع  اإىل  والتوجه  احلافلة  اإىل 
و�سي�ستمعون  الرئي�سية،  اإك�سبو  معامل  �سيكت�سفون  الذين  النا�س  اأوائ��ل 
اإىل احلقائق والأرقام املت�سلة بهذا احلدث ال�سخم الذي �سيكون احلدث 
الأروع يف العامل.وقالت منال البيات، الرئي�س التنفيذي ل�سوؤون التفاعل 
املجتمعي يف اإك�سبو 2020 دبي: “لطاملا متيزت دورات اإك�سبو الدويل 
مبعاملها املعمارية املميزة مثل برج اإيفل الذي �ُسّيد عام 1889. ويتيح 
ليزوروا  الإم����ارات  دول��ة  يف  للنا�س  ف��ري��دة  فر�سة  دب��ي   2020 اإك�سبو 
برفقة اأ�سرهم واأ�سدقائهم موقع اإك�سبو وي�ساهدوا حتفا معمارية قيد 
جناح  اأو  الناب�س  اإك�سبو  قلب  �ستكون  التي  الو�سل  �ساحة  مثل  الإن�ساء 
دولة الإمارات الذي يحاكي �سقرا طائرا اأو جناح ال�ستدامة الذي ميثل 

اأحدث ما تو�سلت اإليه تقنيات الت�سميم ال�سديقة للبيئة ..
ونتطلع قدما للرتحيب بالعامل يف 2020، ولكن قبل اأن ن�سرع اأبوابنا 
لزيارة  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  بالنا�س  للرتحيب  نفتحها  ���س��وف  للعامل 
لنعقاد  ال�ستة  الأ�سهر  م��دار  على  بالفعاليات  �سيحفل  ال��ذي  موقعنا 

احلدث العاملي«.
اأيام ال�سبت والثنني والأربعاء وهي متاحة للجميع  و�ستنظم اجلولت 
جمانا ب�سرط احلجز امل�سبق وحمل بطاقة هوية، وللمزيد من املعلومات 
املت�سلة باأوقات الزيارة واأماكن انطالق احلافالت وحجز املقاعد، يرجى 
 www.expo2020dubai.com/hayyakum زي���ارة: 
اإبريل  2020 وحتى  اأكتوبر  2020 دبي من  اإك�سبو  وتنطلق فعاليات 

.. 2021
وُيتوقع لهذه الوجهة العاملية اأن ت�ستقطب اأكر من 25 مليون زيارة، 
%70 م��ن زواره���ا م��ن خ���ارج دول���ة الإم����ارات العربية  واأن ي��اأت��ي نحو 
اإك�سبو الدويل  اأعلى ن�سبة من ال��زوار الدوليني يف تاريخ  املتحدة، وهي 
192 دولة �سيكون لكل  اأكر من  ..و�سوف ي�سارك يف احلدث ال�سخم 
منها جناحها اخلا�س وهي �سابقة اأخرى حتدث للمرة الأوىل يف اإك�سبو 

دويل.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�ستقبلت 
امل�ستوى من  رف��ي��ع  وف��د  م��وؤخ��را  يف مقرها 
اأموجني  معايل  تراأ�سته  اأوغندا،  جمهورية 
والإ�سكان  الأرا�����س����ي  وزي�����رة  اأوجن�����م  ب��ي��ت��ي 
مو�سى  معايل  برفقة  احل�سرية،  والتنمية 
جري�س ع�سو الربملان لبلدية جينجا غرب 
اأوغندا، حيث التقى الوفد الزائر مع �سعادة 
رئي�س جمل�س  العوي�س  �سلطان  بن  عبداهلل 
اأحمد  حممد  و�سعادة  ال�سارقة،  غرفة  اإدارة 
اللقاء  الغرفة، ومت خ��الل  ع��ام  اأم��ني مدير 
العالقات  وت��ط��وي��ر  ال���ت���ع���اون  اآف�����اق  ب��ح��ث 
الق���ت�������س���ادي���ة وال����س���ت���ث���م���اري���ة ب���ني اإم�����ارة 

ال�سارقة وجمهورية اأوغندا.
العوي�س  �سلطان  بن  عبداهلل  �سعادة  ورح��ب 
العالقات  عمق  على  م��وؤك��دا  ال��زائ��ر  بالوفد 
القت�سادية التي تربط دولة الإمارات عموما 
مع  اخل�سو�س  وج��ه  على  ال�سارقة  واإم���ارة 
جمهورية اأوغندا، واأ�سار اإىل حر�س الغرفة 
على بناء عالقات تعاون جتاري وا�ستثماري 

م���ع خم��ت��ل��ف ال��ف��ع��ال��ي��ات الق���ت�������س���ادي���ة يف 
اأوغندا، وذلك �سمن ا�سرتاتيجيتها و�سعيها 
اأمام  ا�ستثمارية جديدة  اآف��اق  لفتح  امل�ستمر 
اأرجاء  �ستى  يف  وامل�ستثمرين  الأعمال  قطاع 

العامل تعزيزا لالقت�ساد املحلي.
واأكد العوي�س خالل اللقاء على اهمية �سيا�سة 
التنويع القت�سادي التي تنتهجها ال�سارقة، 
وتتطلع اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة، وفق 
ال�سيخ  ال�����س��م��ّو  ل�ساحب  احلكيمة  ال���روؤي���ة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، وتزخر 
يف  ال��واع��دة  ال�ستثمار  ف��ر���س  م��ن  بالكثري 
احليوية،  وامل���ج���الت  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
لل�سركات  ج��اذب��اً  ا�ستثمارياً  مناخاً  وت��وف��ر 
والأف�����������راد م����ن خ�����الل ت����ق����دمي ب����اق����ة من 
التناف�سية  والت�سهيالت  ال��رائ��دة  اخلدمات 
الأجانب،  وامل�ستثمرين  الأع���م���ال  ملجتمع 

وغري ذلك من املزايا القت�سادية.
تثمر  ب���اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  الغرفة  رئي�س  واأع���رب 
هذه الزيارة يف بناء اأ�س�س للتعاون امل�ستقبلي 
اجلاد بني الفعاليات القت�سادية يف كل من 

ال�سارقة واأوغندا، وكذلك و�سع خطة عمل 
القت�سادية  ال��وف��ود  ب��ني  ال��زي��ارات  لتبادل 
العامة  وامل��ع��ار���س  الأح�����داث  وامل�����س��ارك��ة يف 
واملتخ�س�سة التي تقام يف البلدين، لت�سليط 
املواتية  ال�ستثمارية  الفر�س  على  ال�سوء 
وزي����ادة م��ع��دلت ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري و�سول 
اإىل حت��ق��ي��ق ���س��راك��ة جت���اري���ة م��ث��ال��ي��ة على 
معايل  اأك���دت  جانبها  ال�سعد.من  خمتلف 
الزيارة تعد  اأن هذه  اأوجن��م،  بيتي  اأموجني 
اأطر  تنمية  يف  احلثيثة  للم�ساعي  موا�سلة 
التعاون الثنائي، مبدية اعجابها وتقديرها 
اإمارة  ت�سهدها  التي  احل�سارية  بالنه�سة 
الثقافية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ال�����س��ارق��ة 
اآفاق  فتح  اأهمية  والقت�سادية، موؤكدة على 
وت�سجيع  وال�ستثماري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
ع��ن كثب على  والط����الع  امل�����س��رتك،  العمل 
مو�سعة  ل��ق��اءات  وعقد  ال�ستثمار  جم��الت 

مع امل�سوؤولني يف كال البلدين.

تعاون م�صتقبلي يف قطاع املعار�ض 
اإك�سبو  م��رك��ز  الأوغ����ن����دي  ال���وف���د  زار  ك��م��ا 
ال�سارقة حيث كان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل���دف���ع  حم��م��د  ���س��ي��ف 
للمركز، وعبد العزيز حممد �سطاف مدير 
مركز ال�سارقة لتنمية ال�سادرات، اإىل جانب 

عدد من مدراء الإدارات وموظفي املركز.
ورحب �سعادة �سيف املدفع بالزيارة التي تعد 
اإمارة  م��ع  الأوغ��ن��دي��ة  للعالقات  ا���س��ت��م��رارا 
ال�سارقة، م�ستعر�ساً اآفاق التعاون امل�ستقبلي 
يف قطاع املعار�س واملوؤمترات العاملية، موؤكداً 
على ال�سمعة التي يحظى بها اإك�سبو ال�سارقة 
امل�ستوى  على  املتميزة  القت�سادية  ومكانته 
من  ال��ع��دي��د  وا�ست�سافة  تنظيم  يف  ال��ع��امل��ي 
ي�سم  حيث  ال��دول��ي��ة،  وامل��وؤمت��رات  املعار�س 

امل�����س��ت��وى موؤهلة  ق���اع���ات وم���راف���ق رف��ي��ع��ة 
اأه����م واأك�����رب الأح������داث املحلية  لإ���س��ت��ق��ب��ال 
والت�سهيالت  املميزات  عن  ف�سال  والعاملية، 

التي يتم تقديها للعار�سني.
وق���د ج���ال ال���وف���د ال���زائ���ر يف اأرج�����اء مركز 
املركز  وتعرف على مرافق  ال�سارقة،  اك�سبو 
واللوج�ستية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  والإم���ك���ان���ي���ات 
اأو  العار�سة  لل�سركات  ���س��واء  يوفرها  التي 
ل��ل��زوار، واأه���م امل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة ال��ت��ي يتم 
تنظيمها ب�سكل دوري منها معر�س ال�ساعات 
املعدنية  الأع���م���ال  وم��ع��ر���س  وامل��ج��وه��رات، 
الدويل  التعليم  وم��ع��ر���س  فاب”،  “�ستيل 
وغريها، كما اطلع على التحديثات اجلديدة 
اإىل  م��وؤخ��را،  اإج��رائ��ه��ا  مت  التي  والتو�سعات 
تتخذ  التي  احلكومية  املرافق  زي��ارة  جانب 
وهي  لها،  مقرا  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  من 
مركز خدمة املتعاملني لهيئة كهرباء ومياه 
امل�ساريع  ال�سارقة لدعم  ال�سارقة، وموؤ�س�سة 
الريادية “رواد”، و مركز ال�سارقة للتحكيم 
ال��ت��ج��اري ال���دويل )حت��ك��ي��م( ال��ت��اب��ع لغرفة 

ال�سارقة.

يف  ال�����س��ارق��ة  اإك�سبو  بتجربة  ال��وف��د  واأ���س��اد 
خالل  ت��ط��وره��ا  وكيفية  امل��ع��ار���س،  �سناعة 
ال�سنوات املا�سية، مبدين اإعجابهم بال�سمعة 
امل����رك����ز يف قطاع  ال���ت���ي مي��ث��ل��ه��ا  امل�������س���ّرف���ة 
اإىل  م�سريين  العاملية،  واملعار�س  املوؤمترات 
وجود فر�سة مثالية لال�ستفادة من خربات 
املركز يف تطوير قطاع املعار�س واملوؤمترات 

يف اأوغندا.
املدفع  �سيف  �سعادة  ق��دم  اللقاء  نهاية  ويف 
اأم���وجن���ي بيتي  اإىل م��ع��ايل  ت��ذك��اري��اً  درع����اً 
تعزيز  ال��زي��ارة يف  دور  م��وؤك��دا على  اأوجن���م 
بني  امل�سرتك  والتعاون  الثنائية  العالقات 

اجلانبني.
ي�سار اإىل اأن وفد من غرفة جتارة و�سناعة 
اإك�سبو  ب��رف��ق��ة وف����د م���ن م��رك��ز  ال�����س��ارق��ة 
العا�سمة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  زار  ق��د  ال�����س��ارق��ة 
الأوغندية كمبال، بهدف بحث �سبل تعزيز 
وامل�ستثمرين  وال�سركات  املوؤ�س�سات  م�ساركة 
ورج����ال الأع���م���ال وال�����زوار الأوغ���ن���دي���ني يف 
يف  تقام  التي  املتخ�س�سة  الدولية  املعار�س 

املركز على مدار العام.

•• دبي -وام:

اأعلنت طريان الإمارات ام�س عن خطط لإطالق خدمة 
ال��دويل عرب  �سيتي  مك�سيكو  اإىل مطار  دب��ي  يومية من 
مدينة بر�سلونة الإ�سبانية وذلك اعتبارا من 9 دي�سمرب 
بني  ال�سفر  للعمالء  اجلديدة  اخلدمة  .و�ستتيح  املقبل 
مواطنو  يحتاج  ول��ن  وراح��ة  ب�سهولة  واملك�سيك  اإ�سبانيا 
تاأ�سريات  اإىل  الإم��ارات  دولة  ومواطنو  الدولتني  هاتني 
طريان  ال��ث��الث.و���س��ت��خ��دم  ال����دول  م��ن  اأي  اإىل  لل�سفر 
الإمارات رحالتها اليومية على اخلط اجلديد بطائرات 
“الإمارات  .وت�سغل   200LR-777 بوينج  طراز  من 
عام  منذ  �سيتي  مك�سيكو  اإىل  خدمة  اجلوي”  لل�سحن 
2014 ونقلت يف العام املا�سي اأكر من 22500 طن 

من الب�سائع ال�سادرة والواردة على هذا اخلط.
وقال تيم كالرك رئي�س طريان الإمارات “اأننا متحم�سون 
لإط��الق خدمة جوية يومية بني دبي واملك�سيك ما يعد 
والعالقات  والأع��م��ال  ال�سياحة  لتطوير  حيويا  عن�سرا 
حركة  ت�سهيل  يف  اجلديدة  اخلدمة  و�ست�ساهم  الثقافية 

التجارة .
ال�سياحة  وزي��ر  ماركيز  ت��ورك��و  ميغيل  اأك��د  جانبه  وم��ن 
املك�سيكي دع��م ب��الده اخل��دم��ة اجل��دي��دة ...م�����س��ريا اإىل 
اإىل  الرامية  ال�سياحية  حكومتنا  خلطط  ت�ستجيب  اأنها 
فتح اأ�سواق جديدة وتعزيز التوا�سل مع ال�سرق الأو�سط. 
هذا  م��ن  ال�سياح  م��ن  مزيد  ا�ستقبال  اإىل  نتطلع  ونحن 

اجلزء من العامل«.
ع��ام هيئة  م��دي��ر  فا�سكويز  رودري��غ��و  رح��ب  وم��ن جهته 
الطريان املدين املك�سيكية بالإعالن عن اخلدمة اجلديدة 
43 التي ت�سغل  و�ست�سبح طريان الإم��ارات الناقلة رقم 
رحالت دولية اإىل املك�سيك و�س�سكل اإطالق هذه اخلدمة 
م�ساهمة مهمة لتو�سيع �سبكتنا للتوا�سل مع العامل من 

خالل اإ�سافة رحالت يومية اإىل دبي وما بعدها«.
وتظهر  للمك�سيكيني.  لة  مف�سّ وج��ه��ة  دب���ي  واأ���س��ب��ح��ت 
اأرقام دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي اأن اأعداد 
اخلم�سة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  دب��ي  زاروا  ال��ذي��ن  املك�سيكيني 
الأوىل من ال�سنة اجلارية �سجلت منوا بن�سبة 32 باملائه 

مقارنة بالفرتة ذاتها من ال�سنة الفائتة.

•• اأدي�ص اأبابا-الفجر:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  بتوجيهات 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي���د 
امل�����س��ل��ح��ة، وبح�سور  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الوزراء  رئي�س  علي،  اأحمد  اآبي  الدكتور  معايل 
الإثيوبي، وقع �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
العا�سمة  يف  م��وؤخ��راً  الإثيوبية  املالية  ووزارة 
ومتويل  لدعم  اتفاقية  اأب��اب��ا  اأدي�����س  الإثيوبية 
امل�ساريع الريادية والبتكار يف جمهورية اإثيوبيا 
مليون   100 بقيمة  الدميقراطية  الفيدرالية 
درهم  مليون   368 ي��ع��ادل  م��ا  اأم��ري��ك��ي،  دولر 

اإماراتي.
���س��ع��ادة ح�سني جا�سم  وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن 
خليفة  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النوي�س، 
نيبيبي،  اأدام�����س��و  وم��ع��ايل  امل�����س��اري��ع،  لتطوير 
وزير الدولة لل�سوؤون املالية الإثيوبي، بح�سور 
يف  بالأعمال  القائم  العمرية،  �سعد  علي  �سعادة 
�سفارة دولة الإمارات لدى اأدي�س اأبابا وعدد من 

امل�سوؤولني يف كال اجلانبني.
اإطار  يف  التفاقية  ه��ذه  “تاأتي  النوي�س  وق��ال 

اآل  روؤي��ة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
توثيق  يف  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ه��ي��ان، 
الأخوية  ال��ع��الق��ات  وتعميق  ال��ت��ع��اون  اأوا����س���ر 
وب��ن��اء ال�����س��راك��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع خمتلف 
�سيدي  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت���ن���ف���ي���ذاً  ال����ع����امل،  دول 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
على  دوم�����اً  يح������ر�س  ال��ذي  امل�سلحة،  للقوات 
الدول  لك������افة  وامل�س�������اعدة  الع������ون  ي��د  م��د 
ال�سقيق������ة وال�سديقة ومتك���ينها من النه�����و�س 
يف  �سع�����يها  وتع�����زيز  ل������دعم  باقت�س�����اداتها 

حتقيق رفاه �سعوبها«.
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  اأن  واأ����س���اف 
تربطها عالقات قوية ومتجذرة مع جمهورية 
توجتها  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة  اإث��ي��وب��ي��ا 
ال�سمو  التي قام بها �ساحب  التاريخية  الزيارة 
العا�سمة  اإىل  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن 
الإثيوبية اأدي�س ابابا العام املا�سي والزيارة التي 
قام بها رئي�س الوزراء الإثيوبي اآبي اأحمد علي 

اإىل اأبوظبي يف نف�س العام.
واأو�سح اأن التفاقية تهدف اإىل تعزيز البتكار 

ودع�����م ري������ادة الأع����م����ال ومت���ك���ني ���س��ل�����س��ل��ة من 
تعزيز اجلهود  للم�ساهمة يف  الريادية  امل�ساريع 
احلكومية الإثيوبية الهادفة اإىل اإيجاد اقت�ساد 
القت�سادية  التنمية  ي��ع��زز  وم���ت���وازن  م�ستقر 
لديها، بالإ�سافة اإىل خلق فر�س عمل لل�سباب 
امل������راأة وب���ن���اء ق������درات رواد الأع���م���ال  ومت���ك���ني 

واملوؤ�س�سات املحلية.
واأ�ساف نهدف اأي�ساً من خالل هذا الدعم اإىل 
اإتاحة الفر�سة اأمام اأ�سحاب املهارات والإمكانات 
طموحاتهم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الإب���داع���ي���ة  ال���ري���ادي���ة 
�ست�سهم  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة  م�ساريعهم  وت��اأ���س��ي�����س 
اإثيوبيا،  يف  الوطني  القت�ساد  رواف��د  تعزيز  يف 
التنمية  جهود  تعزيز  يف  امل�ساهمة  ع��ن  ف�ساًل 
اجلمهورية،  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
امل�ساريع  لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق  اأن  م��وؤك��داً 
تنفيذ  جم��ال  يف  ال���الزم  الفني  ال��دع��م  �سيقدم 
اخلطط وال�سرتاتيجيات التي تخدم الأهداف، 

وتلبي التطلعات يف امل�ساهمة يف التنمية. 
وزير  نيبيبي،  اأدام�سو  معايل  اأ�ساد  جهته،  من 
امل��ال��ي��ة الإث���ي���وب���ي، بالدعم  ل��ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  قدمته  ال���ذي  الكبري 

املجالت  يف  الكاملة  وامل�ساندة  لبالده،  املتحدة 
احتياجات  اأول�����وي�����ات  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  ك���اف���ة 
ال�سعب الإثيوبي، خا�سة فيما يتعلق باجلوانب 

القت�سادية والتنموية، 
موؤكداً على العالقات املتميزة والتاريخية التي 

جتمع البلدين.
نحو  مهمة  خ��ط��وة  ت�سكل  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  واأك���د 
م���زي���د م���ن ال���ت���ع���اون م���ع الأ����س���دق���اء يف دولة 
الإمارات عرب �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
اإقليمياً  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سات  اإح���دى  يعد  ال���ذي 
وع��رب��ي��اً يف جم���ال ن�����س��ر وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ري���ادة 
الأعمال وتهيئة املناخ لقطاع امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة واملتناهية ال�سغر.
اأن ي�سهم هذا التمويل التنموي  وتوقع نيبيبي 
براجمه  وتنفيذ  عليه  الإ�سراف  �ستتوىل  ال��ذي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الب��ت��ك��ار  وزارة 
احلكومية  اجل��ه��ود  تعزيز  يف  خليفة  ���س��ن��دوق 
قادرة على  اقت�سادية  كيانات  اإىل خلق  الرامية 
دع���م وت��ع��زي��ز ال���س��ت��ق��رار الق��ت�����س��ادي خالل 
العمل  فر�س  خلق  ع��ن  ف�ساًل  املقبلة،  ال��ف��رتة 
مدن  خمتلف  يف  وال��ف��ق��ر  البطالة  م��ن  واحل���د 

ومناطق جمهورية اإثيوبيا.
يذكر اأن �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع الذي 
اأ�سبح  اأبوظبي  يف  ع��ام��اً   12 نحو  قبل  تاأ�س�س 
اإحدى اأبرز املوؤ�س�سات املعنية بن�سر ثقافة ريادة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ودع��م  الأع��م��ال 

املتحدة، حيث مول  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
1600 م�سروع داخ��ل ال��دول��ة، فيما  اأك��ر من 
20 دولة  اأك��ر من  اإىل  الناجحة  نقل جتربته 
�سقيقة و�سديقة يف اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا عرب 

برامج متويلية رائدة.
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املال والأعمال
جمل�ص �سيدات اأعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون مع موؤ�س�سة الريادة لل�ست�سارات والدرا�سات الإدارية

•• ال�صارقة-الفجر:

وا�سل مطار ال�سارقة ت�سجيل معدلت منو ممتازة 
خ����الل ال��ن�����س��ف الول م���ن ال���ع���ام اجل������اري وذل���ك 
الأع���وام  خ��الل  حققها  ال��ت��ي  للنجاحات  ا�ستكماًل 
املطار  ع��رب  امل�سافرين  ع��دد  ارت��ف��ع  حيث  امل��ا���س��ي��ة، 
لي�سل اإىل 6.605 ماليني م�سافر خالل الن�سف 
الأول من العام 2019، بزيادة %15.25 مقابل 
من  الأول  ال��ن�����س��ف  يف  م�����س��اف��ر  م��الي��ني   5.731

.2018
1.114 مليون م�سافر  وقد تعامل املطار مع نحو 
947.2 الف  امل��ا���س��ي م��ق��اب��ل  ���س��ه��ر ي��ون��ي��و  خ���الل 
بنمو  املا�سي  العام  من  نف�سه  ال�سهر  خالل  م�سافر 
اكر  قائمة  �سمن  ي�سعه  ال���ذي  الم���ر   17.6%
امل���ط���ارات من����واً يف ع���دد امل�����س��اف��ري��ن ع��ل��ى م�ستوى 

املنطقة.
كما �سجلت حركة الطائرات املنتظمة وغري املنتظمة 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن ي��ن��اي��ر وح��ت��ى ي��ون��ي��و ه���ذا العام 
 40.77 منها  ج��وي��ة  ح��رك��ة  األ���ف   41.7 ح���وايل 
908 غري جمدولة بزيادة  األ��ف حركة جمدولة و 
%7.47 مقابل  38.8 األف حركة مت ت�سجيلها يف 

الفرتة ذاتها من العام املا�سي. 
ال�سحن  حجم  ارتفع  ال�سحن   بحركة  يتعّلق  وفيما 
 10.35 منها  طن  ال��ف   78.78 لي�سجل  اجل��وي 
حجم  و�سل  فيما  املا�سي،  يونيو  �سهر  يف  طناً  ال��ف 

يناير  من  الفرتة  خ��الل  البحري-اجلوي  ال�سحن 
الف   7.93 اإىل  العام  ه��ذا  من  يونيو  نهاية  وحتى 

طن.
وج����اء ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال����ذي ح��ق��ق��ه امل���ط���ار خالل 
الن�سف الأول من العام اجلاري ثمرًة لروؤية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
وتوجيهات  ال�سارقة،   حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 
العهد نائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي 
ال��ت��م��ّي��ز يف اخلدمات  ون��ت��ي��ج��ة  ال�����س��ارق��ة،  لإم������ارة 
على  �ساعدته  وال��ت��ي  ال�سارقة  مطار  يقدمها  التي 

جنح  حيث  ال��ط��ريان،  �سركات  من  املزيد  ا�ستقطاب 
ال��ع��ام اجل���اري يف  امل��ط��ار خ��الل الن�سف الأول م��ن 
بداأت  ال��ت��ي  ال��رتك��ي��ة  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ا�ستقطاب 
مطار  اإىل  اإ�سطنبول  مطار  م��ن  رحالتها  بت�سيري 
ال�سارقة مبعدل رحلة يومياً ابتداًء من �سهر اإبريل 
�سركة  ا�ستقبال  يف  موؤخراً  املطار  جنح  كما  املا�سي، 
طريان )Air Peace( النيجريية والتي اتخذت 
م��ن م��ط��ار ال�����س��ارق��ة اول حم��ط��ة دول��ي��ة ل��ه��ا خارج 
اأ�سهمت موا�سم الأعياد والعطل  اأفريقيا. وقد  قارة 
بت�سغيل حمطات  الطريان  �سركات  وقيام  ال�سيفية 
جديدة يف حتقيق هذا النمو القيا�سي الذي احرزه 

مطار ال�سارقة خالل الأ�سهر ال�ستة الأخرية.  
مطار  هيئة  رئي�س  امل��دف��ع،  �سامل  علي  �سعادة  وق��ال 
ال�سارقة الدويل: “اإن النتائج الإيجابية التي حققها 
الن�سف  خ��الل  امل�سافرين  اأع��داد  يف  ال�سارقة  مطار 
التي  للجهود  نتيجة  تاأتي  اجل��اري  العام  الأول من 
تقدمها كافة اجلهات العاملة يف املطار والتي ترتبط 
تر�سيخ  يف  اأ���س��ه��م��ت  ح��ي��ث  حقيقية،  ب�����س��راك��ة  معنا 
والعاملي  الإق��ل��ي��م��ي  ال�سعيدين  على  امل��ط��ار  مكانة 
كواحد من اأف�سل املطارات يف املنطقة بف�سل �سرعة 
وكفاءة الإجراءات واملوقع املتمّيز، كما اكت�سب املطار 
ثقة العديد من �سركات الطريان العاملية والإقليمية 

التي اتخذت منه قاعدة لعملياتها يف املنطقة«.
 واأ�ساف �سعادته: “جنحت اإمارة ال�سارقة يف تعزيز 

الإقليمية  والتجارة  ال�سياحة  مكانتها على خريطة 
دوراً  ال�سارقة  م��ط��ار  فيه  يلعب  وق��ت  يف  وال��ع��امل��ي��ة، 
حمورياً يف تعزيز �سورة الإمارة الرائدة من خالل 
يوفرها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  بنوعية  ال��دائ��م  الرت���ق���اء 
املطار  واملتعاملني، جلعل �سفرهم عرب  للم�سافرين 
جتربة ممّيزة«.من جانبه، اأكد �سعادة ال�سيخ في�سل 
ال�سارقة  م��ط��ار  م��دي��ر هيئة  ال��ق��ا���س��م��ي،  ���س��ع��ود  ب��ن 
اخلدمات  اأف�����س��ل  بتقدمي  ال��ت��زام��ن��ا  “ان  ال����دويل: 
امل�سافرين  ط���ريان  ���س��رك��ات  جلميع  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
ترجمته  يتم  ال�سارقة  مطار  عرب  اجل��وي  وال�سحن 
فعلياً من خالل الإقبال املتزايد من �سركات طريان 
نقدمها  التي  الت�سهيالت  م��ن  لال�ستفادة  ج��دي��دة 
لقطاع الطريان، مما اأ�سهم يف منو اأعداد امل�سافرين 

واحداً  لي�سبح  امل��ط��ار  ع��رب  اجل��وي  ال�سحن  وحجم 
لل�سفر  املنطقة  م�ستوى  على  اخل��ي��ارات  اأف�سل  من 

من واإىل دولة الإمارات العربية املتحدة«.
من  امل��ط��ار  مل�ستخدمي  �سكره  ع��ن  �سعادته  واأع����رب 
م�سافرين و�سركات طريان ووكالء ال�سفر وال�سياحة 
ووكالء ال�سحن اجلوي وم�سّغلي الرحالت وال�سركات 
الداعمة لعمليات املطار على ثقتهم مبطار ال�سارقة 

وا�ستخدامهم خلدماته وت�سهيالته.
الأول  الن�سف  خ��الل  ال�سارقة  م��ط��ار  ح��ر���س  وق��د 
املجتمعية  ف��ع��ال��ي��ات  دع���م  عل�ى  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن 
للفعاليات  وال��رع��اي��ات  امل��ب��ادرات  م�ن  العديد  عب�ر 
والأن�سطة املتنوع�ة، والتي تنبع م�ن اإميانه العميق 

باأهمية دوره جتاه امل�سوؤولية املجتمعية.

مطار  عرب  م�سافر  مليني   6.6
ال�سارقة خلل الن�سف الول 2019

•• عجمان-الفجر 

اأعمال عجمان يف غرفة  وّقع جمل�س �سيدات 
مع  ت��ع��اون  اتفاقية  عجمان  و�سناعة  جت��ارة 
والدرا�سات  لال�ست�سارات  ال��ري��ادة  موؤ�س�سة 
تنفيذ  يف  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  بهدف  الإداري����ة 
ور�س تدريبية متخ�س�سة ت�ستهدف �ساحبات 
ع�سوات  م��ن  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
وتقدمي  ب��داي��ات،  رخ�سة  و�ساحبات  املجل�س 
باأن�سطة  امل��ع��ن��ي��ة  وال���س��ت�����س��ارات  ال���درا����س���ات 

�سيدات الأعمال.

�سيدات  ج��ان��ب جمل�س  م��ن  الت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
اأعمال عجمان الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي 
الريادة  موؤ�س�سة  جانب  ومن  املجل�س،  رئي�س 
�سلطان  الإداري����ة،  وال��درا���س��ات  لال�ست�سارات 
فايز ال�سام�سي- املدير العام للموؤ�س�سة وذلك 

مبقر غرفة عجمان.
اأهمية  ع��ل��ى  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  واأك����دت 
خدمات  من  ال�ستفادة  يف  ودوره��ا  التفاقية 
والدرا�سات  لال�ست�سارات  ال��ري��ادة  موؤ�س�سة 
امل�ساريع  جن�����اح  اأن  م���و����س���ح���ة  الداري�����������ة، 
اإنتاجه  واآليات  املنتج  ناحية  من  وتناف�سيتها 

والت�سويق وخطط التو�سع امل�ستقبلية يعتمد 
ب�سكل عام على الدرا�سات الناجحة  من جهات 

اخلربة والتخ�س�س.
تعزيز  ع��ل��ى  ح��ري�����س  املجل�س  اأن  واأو���س��ح��ت 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ع  ت����ع����اون����ه  وت����ن����وع 
ا���س��ت��ف��ادة ممكنة  اأق�����س��ى  لتحقيق  واخل��ا���س��ة 
الأعمال  �سيدات  وجمتمع  املجل�س  لع�سوات 
وجناحها  م�����س��اري��ع��ه��ن  ا���س��ت��دام��ة  ل�����س��م��ان 
وتطورها، بحيث يعتمد املجل�س �سمن خطته 
ال�سرتاتيجية على توفري الدورات التدريبية 
وور�س العمل يف خمتلف التخ�س�سات الدارية 

والت�سويقية والتطويرية والفنية وغريها.
م���ن ج��ان��ب��ه ���س��ل��ط��ان ف��اي��ز ال�����س��ام�����س��ي اأ�ساد 
اأع����م����ال عجمان  ����س���ي���دات  ب���ج���ه���ود جم��ل�����س 
لع�سواته  يقدمها  التي  املتنوعة  واخل��دم��ات 
م��ن ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة وور�����س ع��م��ل وتنظيم 

معار�س وغريها من اخلدمات، 
لتحقيق  جاهدة  �ست�سعى  املوؤ�س�سة  اأن  موؤكدا 
الأعمال ع�سوات  املرجوة ل�سيدات  ال�ستفادة 
امل��ج��ل�����س وال���ع���م���ل ع��ل��ى رف���ده���ن ب����ال����دورات 
تنمية  يف  ت�سب  التي  املتخ�س�سة  وال��ربام��ج 

معارفهن.

بهدف ت�صجيع اال�صتثمار االأجنبي يف الدولة وحماية اال�صتثمارات االإماراتية يف اخلارج

وزارة املالية توقع على اتفاقية الت�سجيع واحلماية 
املتبادلة لل�ستثمارات مع جمهورية غامبيا

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإطار �سيا�ستها الهادفة اإىل تعزيز 
القت�سادي  التعاون  قنوات  وتفعيل 
وال����س���ت���ث���م���اري م����ع خم��ت��ل��ف دول 
ال����ع����امل، اأب����رم����ت دول�����ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة ممثلة بوزارة املالية 
اتفاقية للت�سجيع واحلماية املتبادلة 
لال�ستثمارات مع جمهورية غامبيا، 
وذلك يوم 15 يوليو اجلاري يف مقر 
اجلانب  ومثل  اأبوظبي.  يف  ال���وزارة 
الإماراتي يف التوقيع على التفاقية 
وزير  ال��ط��اي��ر  حميد  عبيد  م��ع��ايل 
وقع  فيما  املالية،  لل�سوؤون  ال��دول��ة 
الغامبي  اجل���ان���ب  ع���ن  الت��ف��اق��ي��ة 
م���ع���ايل م�����اب�����وراي ن��ي��ج��ي - وزي����ر 
وذلك  القت�سادية  وال�سوؤون  املالية 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بح�سور 
يف ال��وزارة.وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ة على 
ح��م��اي��ة ا���س��ت��ث��م��ارات اجل��ان��ب��ني من 
التجارية  غ�����ري  امل����خ����اط����ر  ك����اف����ة 
م��ث��ل ال��ت��اأم��ي��م وامل�����س��ادرة واحلجز 
على  وتعمل  والتجميد،  الق�سائي 
ت�سهيل ال�سماح باإن�ساء ال�ستثمارات 
امل��ت��ب��ادل��ة وم��ن��ح ال��رتاخ��ي�����س لهذه 
التفاقية  توؤكد  كما  ال�ستثمارات، 
ع����ل����ى اأح����ق����ي����ة حت�����وي�����ل الأرب�����������اح 
لال�ستثمارات  الأخ���رى  وال��ع��ائ��دات 
ومتنح  للتحويل،  قابلة  حرة  بعملة 
للدولة  واملعاملة  الوطنية  املعاملة 
فيما  وذل�������ك  ب����ال����رع����اي����ة  الأوىل 
وتو�سيع  و���س��ي��ان��ة  ب�������اإدارة  ي��ت��ع��ل��ق 
ال����س���ت���ث���م���ارات، م���ع ال��ت��اأك��ي��د على 
املو�سوعات  جميع  يف  التدخل  ع��دم 

على  بال�ستثمارات.وتعليقاً  املتعلقة 
عبيد  معايل  اأكد  التفاقية؛  توقيع 
حميد الطاير حر�س دولة الإمارات 
املناخ  توفري  على  املتحدة  العربية 
ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  املنا�سب 
قانونية  م��ن��ظ��وم��ة  وف���ق  الأج��ن��ب��ي��ة 
املمار�سات  وت�سريعة ترتقي لأف�سل 
�سبكة  ت���ع���زي���ز  وع����ل����ى  ال����ع����امل����ي����ة، 
الدولية مع خمتلف دول  عالقاتها 
العامل من خالل توقيع التفاقيات 
الطاير:  م��ع��ايل  وق����ال  ال��ث��ن��ائ��ي��ة. 
ال����س���ت���ث���م���ارات  ح���م���اي���ة  “تعترب 
كافة  م���ن  اخل������ارج  الإم����ارات����ي����ة يف 
امل���خ���اط���ر غ���ري ال��ت��ج��اري��ة اأول���وي���ة 
املالية وهو  ل��وزارة  بالن�سبة  ق�سوى 
ال��ذي نحر�س على ت�سمينه  الأم��ر 

يف كافة التفاقيات الثنائية املوقعة 
العامل.«واأ�ساف  دول  خمتلف  م��ع 
“تعترب جمهورية غامبيا  معاليه : 
القت�ساديني  ال�سركاء  اأب��رز  اإح��دى 
اأفريقيا.  غ��رب  منطقة  يف  للدولة 
الت�سجيع  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  وي���اأت���ي 
لال�ستثمارات  امل��ت��ب��ادل��ة  واحل��م��اي��ة 
ب���ني ال���دول���ت���ني ل��ي��وؤك��د ع��ل��ى �سعي 
التعاون  عالقات  لتعميق  الدولتني 
القت�سادية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
وامل����ال����ي����ة ومب�����ا ي�����س��ج��ع ع���ل���ى منو 

ال�ستثمارات املتبادلة.«
ووف����ق����اً ل���الت���ف���اق���ي���ة امل���وق���ع���ة بني 
اجلانبني، ف�سيتم تعوي�س امل�ستثمر 
ل�ستثماره  وف��وري��اً  ع���ادًل  تعوي�ساً 
يف حالة ال�ستيالء عليه للم�سلحة 

ودون  للقانون  وف��ق��اً  وذل��ك  العامة 
متييز، على اأن تكون قيمة التعوي�س 
لال�ستثمار  ال�سوقية  للقيمة  وفقاً 
ق��ب��ل ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ي��ه. ي�����س��ار اإىل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
ممثلة ب��وزارة املالية قد وقعت على 
93 اتفاقية ثنائية حلماية وت�سجيع 
العامل،  دول  ال�ستثمار مع خمتلف 
العامل.  دول  ربع عدد  يتجاوز  ومبا 
يف  التفاقيات  ه��ذه  اإب���رام  وي�ساهم 
ال�سراكات  بعقد  الدولة  جهود  دعم 
الدولية لتحقيق الأهداف امل�سرتكة 
التنمية  اأه�����داف  م��ع  بتما�سى  مب��ا 
امل�ستدامة التي متثل خارطة طريق 
الإيجابي  التعاون  وتعزيز  للتنمية 

على م�ستوى العامل.

مالية عجمان توا�سل �سعيها لتعزيز الأداء املايل احلكومي
•• عجمان - الفجر 

توا�سل دائرة املالية يف عجمان �سعيها لالرتقاء 
بالأداء املايل احلكومي من خالل تنفيذ وتنظيم 
دورات تدريبية �سمن خطتها ال�سنوية حيث بلغ 
الأول  الن�سف  خ��الل  دورة   15 ال����دورات  ع��دد 
تدريبية  �ساعة   281 مبعدل  اأي   2019 م��ن 
209 موظفا  ل����  امل��ال��ي��ة  ال�������س���وؤون  م��ت��ن��وع��ة يف 
وذات  املالية  الدارات  خمتلف  يف  العاملني  من 
اجلهات  جميع  من  املالية  باحل�سابات  العالقة 
تعريف  ب���ه���دف  وذل������ك  ب��ع��ج��م��ان  احل���ك���وم���ي���ة 
امل�ساركني بالن�ساط املايل احلكومي، واحل�سابات 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف حكومة  احل�����س��اب��ي��ة  وامل���ع���اي���ري 
املوظفني  تاأهيل  ال���دورات  �سملت  كما  عجمان. 
وكيفية  املالية  والتطبيقات  الأنظمة  ل�ستخدام 
ذلك �سمن نطاق  وياأتي  املالية،  البيانات  اعداد 
بتعزيز  امل��ال��ي��ة  ل��دائ��رة  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة 

الأداء املايل على م�ستوى حكومة عجمان.
واأك���د ���س��ع��ادة م���روان اأح��م��د اآل علي م��دي��ر عام 
دائرة املالية يف عجمان، اإن هذه الدورات جاءت 
ت��رج��م��ًة ل��ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
النعيمي ممثل احلاكم لل�سوؤون الإدارية واملالية 
رئي�س دائرة املالية ب�سرورة بناء قدرات املوظف 
الناجح،  املوؤ�س�سي  العمل  ن��واة  بو�سفه  وتاأهيله 
ومنطلقا من اإميان دائرة املالية ب�سرورة تطوير 
املهارات وتثقيف ورفع كفاءة العاملني يف القطاع 

اأث���ر كبري على  ل��ه  مل��ا  امل���ايل يف حكومة عجمان 
التغيريات  ملواكبة  وذل��ك  ل��الإم��ارة  امل��ايل  الأداء 
معها  والتكيف  امل�ستقبلية  التحديات  ومواجهة 

ب�سكل م�ستمر.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن دائرة املالية اأولت اهتماما 
الأنظمة  ع��ل��ى  ال���ت���دري���ب  ب��ع��م��ل��ي��ات  م���ت���زاي���دا 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وال�����س��ي��ا���س��ات امل��ال��ي��ة ح��ي��ث قامت 
املجال  ه���ذا  يف  املخت�سني  اأف�����س��ل  ب��ا���س��ت��ق��ط��اب 
بالتن�سيق مع اجلهات واملراكز التخ�س�سية، كما 
الدائرة  مقر  يف  تدريبية  مرافق  بتوفري  قامت 

اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات ل�����س��م��ان ت��وف��ر البيئة  ع��ل��ى 
الن�سف  دورات  اأن  مبينا  املنا�سبة.  التعليمية 
خمتلفة  حم�����اور  ���س��م��ل��ت   2019 م���ن  الأول 
املحا�سبة  امل���ال���ي���ة،  ال��ب��ي��ان��ات  دورة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
ال�����س��ري��ب��ي��ة وال��ف��ح�����س ال�����س��ري��ب��ي، اجل����دوى 
النظام  ملتطلبات  وفقا  للم�ساريع  القت�سادية 
املايل املوحد حلكومة عجمان، املحا�سبة املالية، 
الدورات  من  وغريها  املتقدم،  امل�سرتيات  نظام 
التدريبية التي ت�ساهم يف متكني و�سقل خربات 

موظفي احلكومة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ات�ساقاً مع خطتها ال�سرتاتيجية اجلديدة للثالثة 
اأعوام املقبلة وحتقيقاً لأهدافها، عقدت دائرة املالية 
الدائرة،  مب�سرح  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  �سباح  امل��رك��زي��ة 
وهيئات  ل��دوائ��ر   2019 لعام  الأول  امل��ايل  امللتقى 
ال�سارقة مب�ساركة مدراء الإدارات، واملدراء  حكومة 
املاليني، وروؤ�ساء الأق�سام وموظفي املالية يف اجلهات 
كاأحد  امللتقى  ه���ذا  وي��اأت��ي  وامل�����س��ت��ق��ل��ة.  احل��ك��وم��ي��ة 
التوا�سل  خ��ط��ة  �سمن  امل��ه��م��ة  ال���دوري���ة  الأن�����س��ط��ة 
وال��دوائ��ر احلكومية،  املالية  دائ���رة  ب��ني  والت�����س��ال 

التي  الأمور كافة  الأعمال، ومناق�سة  ملتابعة جميع 
ال��ع��م��ل، وطرق  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  ت�����س��ب يف م�سلحة 
يف  امل��ايل  العمل  تطوير  خطط  وتنفيذ  التوا�سل، 

الإمارة تنفيذاً لروؤية دائرة املالية املركزية.
اأثرت  التي  املناق�سات  من  العديد  امللتقى  وت�سمن 
العمل املايل احلكومي وخا�سة فيما يتعّلق بتب�سيط 
الإجراءات والأدوات املالية لتح�سني بيئة العمل املايل 
اآلياته وكذلك ا�ستعرا�س دليل الإجراءات  وتطوير 
التطويرية،  وامل��الح��ظ��ات   2018 اإ���س��دار  امل��ال��ي��ة 
يحقق  مبا   2019 لإ���س��دار  املطلوبة  والتعديالت 
طموحات الدائرة واملتعاملني مع الدليل، ويتوافق 

للمناق�سات  بالإ�سافة  ال�سرتاتيجية،  اخلطة  مع 
املتعّلقة بالدورة الرابعة جلائزة الأداء املايل املتمّيز 

2019  وتوقيت العمل والتح�سري لها. 
امللتقى  فريق  رئي�س  القا�سمي،  را�سد  ال�سيخ  واأك��د 
اخلطط  ت��دع��م  ب��ال��دائ��رة  العليا  الإدارة  اأن  امل���ايل، 
التدريبية والور�س املتخ�س�سة بالإ�سافة للملتقيات 
اأهداف  لتحقيق  ال��دوائ��ر  ملوظفي  ال��دوري��ة  املالية 
وروؤية الدائرة واحلكومة بتطوير الكوادر الب�سرية 
املواطنة. من جانبهم، اأ�ساد احلا�سرون من الدوائر 
يف امل��ل��ت��ق��ى، ب��امل��ن��اق�����س��ات واجل���ه���د ال����ذي ق��ام��ت به 
تنظيم  املركزية يف  املالية  لدائرة  املختلفة  الإدارات 
املركزية تطبق  املالية  دائ��رة  اأن  ال��دورة.ي��ذك��ر  ه��ذه 
اأف�سل املمار�سات املالية متا�سياً مع روؤيتها للعاملية، 
الإلكرتونية  املالية  التطبيقات  يف  يتمثل  م��ا  وه��و 
“تكامل”،  احلكومي  امل��ايل  النظام  ومنها  والذكية 
املالية  امل��وارد  اإدارة  اأف�سل تطبيقات  ال��ذي يعد من 
ملا ي�سمله من برامج  العربي،  الوطن  على م�ستوى 
املنظومة  بدورها  تعزز  ذكية  وتطبيقات  اإلكرتونية 
املالية احلكومية القائمة على البتكار وال�ستدامة. 
وقد فاز هذا النظام بجائزة ال�سارقة يف املالية العامة 
بالإ�سافة  ع��رب��ي،  اإل��ك��رتوين  م��ايل  ن��ظ��ام  كاأف�سل 
والذي  الإل��ك��رتوين  للدفع  “حت�سيل”  نظام  اإىل 
الإلكرتوين  الدفع  املعايري يف جمال  اأف�سل  يطبق 
الدفع  ومنها  الدفع  و�سائل  من  العديد  وي�ستخدم 

با�ستخدام بطاقة الهوية الإماراتية وجواز ال�سفر.

•• اأبوظبي -وام:

درهم  مليار   7.8 وكندا  الإم���ارات،  بني  التجارية  امل��ب��ادلت  قيمة  بلغت 
واملنظمات  التجارية  ال�سيا�سات  اإدارة  ملدير  2018..وفقا  العام  خالل 
الدولية بوزارة القت�ساد بدر امل�سرخ تعقيباً على تقرير مراجعة ال�سيا�سة 
ل�سكرتارية  العامة  الأم��ان��ة  م��وؤخ��راً  اأ���س��درت��ه  وال���ذي  لكندا،  التجارية 

منظمة التجارة العاملية.
القت�ساد  حققها  التي  الإيجابية  التطورات  املنظمة  تقرير  وا�ستعر�س 
الكندي خالل فرتة املراجعة -الأع��وام 2015 – 2018-، وبالأخ�س 
تنويع كندا، خلارطة وجهاتها التجارية الدولية، وتبني اإجراءات جديدة 
على  والرتكيز  املبا�سرة،  الأجنبية  ال�ستثمارات  من  املزيد  ل�ستقطاب 

ال�سفافية يف املعامالت التجارية، 
ت�ستهدف  اخل��ارج��ي��ة،  ال�����س��ادرات  لتنويع  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية  وتبني 

عرب   ،2025 ع��ام  بحلول  باملئة   50 بن�سبة  اخلارجية  ال�����س��ادرات  من��و 
حت�سني الدعم لل�سركات ال�ساعية للت�سدير بالأخ�س ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة، وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف الأعمال التجارية.
كما اأ�سار تقرير املنظمة ملوؤ�سرات ال�ستقرار الن�سبي لالقت�ساد الكندي، 
مع منو ملمو�س يف الناجت املحلي الإجمايل وانخفا�س الت�سخم، ل�سيما 

العام 2017، 
نتاجاً لل�سروع يف طرح حزمة من ال�سيا�سات النقدية واملالية التحفيزية، 

مع تباطوؤ ن�سبي �سهده العام 2018،
 فيما ٌقدرت ن�سبة م�ساهمة القطاع التجاري اخلارجي من الناجت املحلي 

الإجمايل، 
ما يقارب 65 باملئة، مع موؤ�سرات متنامية من ال�ستقرار على ال�سعيد 
املجتمعي، مع تخطى ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل اأكر من 

46000 دولر، وفقاً لإح�سائيات عام 2018.

دائرة املالية املركزية بال�سارقة تعقد ملتقاها املايل الدوري 2019

مليار درهم قيمة املبادلت التجارية بني الإمارات وكندا يف 2018  7.8
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الفجر الريا�ضي

•• اأوالن باتور-الفجر

من  ال��راب��ع��ة  الن�سخة  مناف�سات  ال��ي��وم  تنطلق 
بالعا�سمة  للجوجيت�سو  الآ���س��ي��وي��ة  البطولة 
املنغولية اأولن باتور، والتي ت�ستمر حتى ال�سبت 
املقبل، وتقام البطولة يف �سالة ق�سر امل�سارعة 
يف قلب املدينة املنغولية. وي�سارك يف املناف�سات 
21 دولة من خمتلف  352 لعبا ولعبة من 
منتخبنا  ميثل  فيما  الآ�سيوية،  ال��ق��ارة  اأرج���اء 
الوطني 20 لعبا ولعبة بواقع 14 لعباً و 6 
للوزن  اأرب��ع فئات  لعبات. وي�سارك لعبونا يف 
 77 و  69 كجم  وه��ي  ال��ي��وم  خ��الل مناف�سات 
و�سيناف�س  94 كجم،  وف��وق  85 كجم  و  كجم 
كجم،   85 وزن  فئة  لقب  لنيل  الكتبي  في�سل 
وزن  ف��ئ��ة  يف  احل���م���ادي  يحيى  ���س��ي�����س��ارك  فيما 
القبي�سي  حم��م��د  وي��خ��و���س  ك��ج��م،   94 ف���وق 
وحممد العمري مناف�سات فئة وزن 77 كجم، 
فئة  يف  اجلنيبي  اهلل  وعبد  ال�سويدي  وحممد 
قد  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وك����ان  ك��ج��م.   69 وزن 
املدرب  قيادة  ام�س حتت  اختتم تدريباته ظهر 
الربازيلي رامون ليمو�س، كما خ�سع الالعبون 
لإج���راءات  الغد  ن���زالت  يف  �سي�ساركون  ال��ذي��ن 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  اإ���س��راف  حتت  ال��وزن 

وممثلني من الحتاد الأ�سيوي.
ويقام حفل افتتاح البطولة القارية عند ال�ساعة 
الرابعة م�ساًء بتوقيت منغوليا، ال�ساعة الثانية 
ع�سرة ظهراً بتوقيت دولة الإم��ارات، ويت�سمن 
املنغويل  الفلكلور  احلفل جمموعة فقرات من 

التي تقدمها فرقة �سعبية، كما يت�سمن طابور 
على  املناف�سات  يف  امل�ساركة  للمنتخبات  عر�س 
اخلا�س  الوطني  ال��زي  منتخب  كل  يرتدي  اأن 
�سوف  الفتتاح  حفل  فقرات  نهاية  وعقب  ب��ه. 
ترحيبية  كلمة  املنغويل  الحت���اد  رئي�س  يلقي 
ويلقي �سيف ال�سرف كلمة اأخرى يرحب فيها 
ب�سيوف بالده، ثم تختتم املرا�سم بكلمة لفهد 
الآ�سيوي  الحت����اد  ع���ام  اأم���ني  ال�سام�سي  ع��ل��ي 

للجوجيت�سو.
منتخبنا  جن��م  الكتبي  في�سل  اأك���د  جهته  م��ن 
الوطني ا�ستعداد لعبي منتخب الإمارات التام 
للمناف�سة يف خمتلف فئات البطولة “ اجلميع 
لها  فقط..البطولة  الذهب  لنيل  ي�سعى  �سوف 
بطولة  بعد  تاأتي  واأن��ه��ا  ل�سيما  خا�سة  اأهمية 
اجل���ائ���زة ال���ك���ربى ب��ك��ازاخ�����س��ت��ان وال���ت���ي حقق 
ونحن  رائعة،  اأكر من  نتائج  املنتخب  خاللها 
ن�سعى ملوا�سلة النجاحات من خالل هذا املحفل 
احلدث  البطولة  تعترب  كما  ال��ك��ب��ري،  ال��ق��اري 
كمنتخب  ون�سعى  ال���ق���ارة،  �سعيد  ع��ل��ى  الأه����م 
ميثل دولة الإمارات للتاأكيد على اأننا على قمة 
منتخبات القارة يف اجلوجيت�سو يف ظل توفري 

كافة متطلبات النجاح«.
واأ�����س����اف: ه��ن��اك اأه������داف اأخ�����رى ن�����س��ع��ى اإىل 
امل�����س��ارك��ة يف ه��ذا احلدث  حتقيقها م��ن خ��الل 
النقاط  اأك��رب ع��دد م��ن  اأب��رزه��ا جتميع  الكبري 
نهائيات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ت��وؤه��ل��ن��ا  ����س���وف  ال���ت���ي 
الألعاب العاملية يف الوليات املتحدة الأمريكية 

العام بعد املقبل.

رغبة  لديهم  الالعبني  جميع  اأن  على  و���س��دد 
كبرية يف موا�سلة التحديات وح�سد امليداليات، 
الر�سيدة  القيادة  من  املتوا�سل  الدعم  ظل  يف 
للجوجيت�سو،  الإم�������ارات  احت����اد  م���ن  وك���ذل���ك 
اأن  على  تعاهدوا  الالعبني  كل  اأن  على  م�سدداً 
فيها  ي�سارك  التي  الأوزان  بذهب  الفوز  يكون 
منتخبنا ال��وط��ن��ي ه��و ال��ه��دي��ة ال��ت��ي ي��ع��ود بها 
اأن يكون  ال��وط��ن. ومت��ن��ى  اأر�����س  اإىل  اجل��م��ي��ع 
تتحقق  واأن  الالعبني  جميع  حليف  التوفيق 
الأه������داف امل���رج���وة م��ن ه���ذه امل�����س��ارك��ة املهمة 
اللعبة  احت�����اد  اأو  ال���الع���ب���ني  ����س���واء  ل��ل��ج��م��ي��ع 

الإماراتي وكذلك الحتاد القاري.
بالتطور  الكبرية  �سعادته  ع��ن  الكتبي  واأع���رب 
اآ�سيا، موؤكداً  امللحوظ لّلعبة على م�ستوى قارة 
350 لعبا  م��ن  ب��اأك��ر  دول��ة   21 اأن م�ساركة 
اأنه  كما  بدايته،  للحدث قبل  ولعبة هو جناح 
يبذل  ال��ذي  القاري  دليل جن��اح كبري لالحتاد 

كل ما يف طاقته لتطوير ون�سر اللعبة.
الوطني  ال��ك��ث��ريي لع��ب منتخبنا  زاي���د  واأك���د 
ال��ت��واج��د يف احلدث  اأن  ال��ب��ط��ول��ة  امل�����س��ارك يف 
�سوف  م�ساركته  واأن  لأي لع��ب،  �سرف  القاري 
ت�����س��اع��ف م���ن خ���ربات���ه ال���دول���ي���ة، وت�����س��ه��م يف 
ال�ستفادة  ع���ن  ف�����س��اًل  ال��ف��ن��ي  م�����س��ت��واه  رف����ع 
وكان  فنية خمتلفة.  الح��ت��ك��اك مب��دار���س  م��ن 
على  يومية  تدريبات  خا�س  الوطني  منتخبنا 
م����دار ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة مل���دة ت�����س��ل اإىل خم�س 
�ساعات يومياً على 3 فرتات من اأجل الو�سول 

اإىل اأعلى معدلت اجلاهزية.

•• ال�صارقة-الفجر

لدورة  التنفيذية  اللجنة  ك�سفت 
الألعاب لالأندية العربية لل�سيدات 
طلبات  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��ا  ع��ن   ،2020
م�ساركة من 22 نادياً عربياً من 5 
دول عربية حتى الآن، ممن ي�سعون 
خل��و���س غ��م��ار م��ن��اف�����س��ات احلدث 
من  الأول  ال���ن�������س���وي  ال���ري���ا����س���ي 
نوعه يف املنطقة، الذي يجمع على 
اأر�س ال�سارقة نخبة من الالعبات 
الجتماع  خ����الل  وذل�����ك  ال���ع���رب، 
الثالث الذي عقدته اللجنة موؤخراً 
يف ال�سارقة، والذي ناق�ست خالله 
اخلا�سة  التنظيمية  امل��ح��اور  اأب���رز 

بانطالق الدورة. 
تراأ�سته  ال���ذي  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
نائب  النقبي،  ع�سكر  ن��دى  �سعادة 
رئي�س اللجنة املنظمة العليا ورئي�س 
مدير  ل��ل��دورة،  التنفيذية  اللجنة 
لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ام 
واأع�ساء  روؤ����س���اء  وح�����س��ره  امل�����راأة، 
اأبرز  ل��ل��دورة،  التنظيمية  اللجان 
م��ا خ��رج ب��ه الج��ت��م��اع ال��ث��اين من 

اأهم  ا�ستعرا�س  ج��ان��ب  اإىل  ب��ن��ود، 
اأو�ست  التي  اخلا�سة  امل�ستجدات 
ال��ل��ج��ان ع��ل��ى �سعيد  ب��ه��ا ج��م��ي��ع 
واخلطط  امل��ق��ب��ل��ة  ال����س���ت���ع���دادات 
ت��ت��ع��ل��ق بحفل  ال���ت���ي  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
الفتتاح والتقنيات الفنية اخلا�سة 
ال�ست�سافة  به، وخط �سري عملية 
وما تت�سمنه من معايري وترتيبات 

خا�سة.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ال���ل���ج���ن���ة خ����الل 
املقبلة  اخل���ط���ط  اأه�����م  الج���ت���م���اع 
ت��ط��رق��ت للحديث  ل���ل���دورة، ح��ي��ث 
عن اآخر امل�ستجدات املتعلقة مبكان 
ا���س��ت�����س��اف��ة ح��ف��ل الن���ط���الق، اإىل 
جانب الإعالن عن ا�ستحداث جلنة 
خا�سة لتقييم اللجان املتخ�س�سة، 
وال����ت����ي ت�����س��ع��ى م����ن خ���الل���ه���ا اإىل 
اأف�����س��ل جلنة  ف��ئ��ة  اإىل  ال��و���س��ول 
وم�ستويات  الأداء  ح���ي���ث  م�����ن 
عن  احلديث  جانب  اإىل  التطوير، 
مبا  املتخ�س�سة  اللجنة  عمل  اآلية 
تاأ�سريات  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول  يتعلق 
الدخول اخلا�سة بالوفود امل�ساركة 
اأي  لتفادي  تخ�سي�سها  مت  وال��ت��ي 

يواجه  اأن  ميكن  تاأخري  اأو  عرقلة 
�سيوف الإمارة. 

ويف حديثها اأثناء الجتماع اأ�سارت 
���س��ع��ادة ن���دى ع�����س��ك��ر ال��ن��ق��ب��ي اإىل 
واإتاحة  امل���راأة  ريا�سة  دع��م  اأهمية 

بها،  ل���الرت���ق���اء  ال���ف���ر����س  ج��م��ي��ع 
موؤكدة على حر�س اللجنة املنظمة 
اجلهود  مل�ساعفة  للبطولة  العليا 
م��ن اأج��ل اخل���روج ب��ال��دورة املقبلة 
يف  الريا�سي  ب��ال��واق��ع  تليق  بحّلة 

دولة الإمارات واإمارة ال�سارقة.
اللجنة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  وت���اب���ع���ت 
اللجنة  ورئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
“ن�سعى  ل������ل������دورة:  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
لال�ستفادة من الوقت الذي ي�سبق 

انطالقة البطولة من اأجل تكثيف 
اجلهود واخلطط واخليارات التي 
تقدمي  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ن���ه���دف 
دورة تن�سجم مع الواقع الريا�سي 
ال��ذي تعي�سه الإم��ارة التي مت�سي 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وف����ق 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى،  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
ودعم  وتوجيهات  ال�سارقة،  حاكم 
ال�سيخة جواهر بنت  قرينته �سمو 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
الأ����س���رة، رئي�سة  ل�����س��وؤون  الأع���ل���ى 
املراأة،  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
اخليارات  اأه���م  مناق�سة  مت  ح��ي��ث 
وال�ست�سافة  بالنطالقة  املتعلقة 
اللوج�ستية  اخل���ط���ط  وخم��ت��ل��ف 
ب��اأن نخرج  ناأمل من خاللها  التي 
يعك�س  متقدم  بالبطولة مب�ستوى 
اأهم  م��ن  ك��واح��دة  ال�سارقة  مكانة 
املدن العربية احلا�سنة للفعاليات 

الريا�سية الن�سوية«. 
وح�����س��ر الج��ت��م��اع ك���ّل م��ن مرمي 
رئي�س  ن���ائ���ب  احل��و���س��ن��ي  ي��و���س��ف 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، م���ي���ث���اء بن 
العربية،  ال������دورة  م���دي���ر  ����س���اوي 
الأمن  جلنة  رئي�س  عا�سور  نا�سر 
رئي�س  احل��م��ادي  علي  وال�سالمة، 
جل��ن��ة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة، حممد 
الأداء  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  احل�����م�����ادي 

وال��ت��ط��وي��ر، ع��ل��ي ح�سن الأم���ريي 
ثريا  الفنية،  املتابعة  جلنة  رئي�س 
ملياء  املالية،  اللجنة  رئي�س  ج��الل 
املرا�سم  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال�����س��وي��دي 
والتتويج، زكية امل�سرخ، رئي�س جلنة 
الت�سال املوؤ�س�سي، فاطمة حممد، 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الإع���الم���ي���ة، منى 
الربوتوكول،  جلنة  رئي�س  الغزال 
اللجنة  رئ���ي�������س  حم���م���ود  ري����ه����ام 
رئي�س  حممد  خولة  اللوج�ستية، 

جلنة ال�سكرتارية.
لالأندية  الأل���ع���اب  دورة  اأن  ي��ذك��ر 
العربية لل�سيدات انطلقت يف العام 
2012 مببادرة كرمية من قرينة 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي، 
موؤ�س�سة  رئي�سة  الأ���س��رة،  ل�����س��وؤون 
امل������راأة، وتقام  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة  اإم�������ارة  يف  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا 
موؤ�س�سة  وت���ع���ُك���ف  ع����ام����ني،  ك����ل 
حالياً  امل������راأة  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
ن�سختها  لتنظيم  ال�ستعداد  على 

اخلام�سة 2020.

•• اأبوظبي-الفجر

منتخبنا  بعثة  اخلمي�س  غ��د  ي��وم  ال��ب��الد  ت��غ��ادر 
اإىل  للجودو  والنا�سئني  ال�سباب  لفئتي  الوطني 
بطولة  يف  للم�ساركة  ع��ّم��ان  الأردن��ي��ة  العا�سمة 
غرب اآ�سيا للنا�سئني وال�سباب للجودو للمنتخبات 
�سنة  �سنة و18   15 الأ���س��ي��وي��ة حت��ت  والأن��دي��ة 
وحتت 21 �سنة ، واملقامة هناك خالل الفرتة من 
،التي تقام مناف�ساتها  احلايل  يوليو   23  -  18
ب�سالة مدينة احل�سني الريا�سية يف عّمان ،و�سط 
م�ساركة كبرية من املنتخبات والأندية الآ�سيوية 
لل�ساحة  الكويتية  الريا�سة  عودة  ت�سهد  والتي   ،
التناف�سية من خالل تلك البطولة على م�ستوى 
اخلمي�س  غد  ي��وم  مرا�سمها  تبداأ  التي  الأن��دي��ة 
ا�ستعدادا  و�سولها  بعد  الفرق  م�ساركة  بت�سجيل 
ل��ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة م�����س��اء ي���وم ب��ع��د غ��د اجلمعة 
الر�سمي  الفتتاح  و�سيكون حفل  الإقامة  بفندق 

ع�سر يوم ال�سبت املقبل.
العمرية  للفئات  الوطني  منتخبنا  بعثة  ويراأ�س 
امل�ساعد  ال�سر  اأم���ني  ال�����س��ج��واين  جا�سم  حممد 
البعثة املدرب  ، وت�سم  لحتاد الإم��ارات للجودو 
الياباين هاراجوت�سي نويا، و6 لعبني من بينهم 
وزن فوق  ي�سارك يف  ال��ذي  الدرمكي  علي ح�سن 
90 كغم  100 كغم وحارب جمعة يف وزن فوق 
، اأح���م���د ال��ن��ق��ب��ي ،واأح���م���د ج��ا���س��م ال��ث��م��ريي يف 
،ورا�سد احلو�سني  60 كغم  مناف�سات وزن حتت 
ال��ث��م��ريي يف  وع��ي�����س��ي  ك��غ��م   66 يف وزن حت���ت 

مناف�سات وزن حتت 73كغم .
 وي��ت��خ��ل��ل ب��رن��ام��ج ب��ط��ول��ة غ���رب اآ���س��ي��ا ب����الأردن 
اج��ت��م��اع امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي لحت����اد غ���رب اآ�سيا 
والذي  �ساكر  �سمري  ال��ع��راق��ي  برئا�سة  للجودو 
ال�سر  اأم���ني  جا�سم  حممد  فيه  الإم����ارات  ميثل 
امل�ساعد لحت��اد الإم���ارات وال��ذي يتوىل من�سب 
نائب رئي�س احتاد غرب اآ�سيا للجودو ،ويت�سمن 

جدول اأعمال الجتماع الذي ي�ست�سيفه الحتاد 
الأردين ل��ل��ج��ودو ع��ل��ى ب��ح��ث ن�����س��اط الحت����اد ملا 
 ..2020 عام  وبرنامج  احل��ايل  العام  تبقى من 
ق��د عادت  ل��ل��ج��ودو  الأم���ل  بعثة منتخب  وك��ان��ت 
للبالد اأم�س الأول من هونغ كونغ بعد امل�ساركة 
يف بطولتي اآ�سيا للفئات العمرية يف مكاو وهوجن 
اأرب��ع��ة ميداليات ملونة يف  وق��د جنح يف حتقيق 

بطولة هونغ كونغ الثانية .
وحر�س �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 
بالبعثة  الت�سال  على  واجل��ودو  امل�سارعة  احتاد 
عقب م�ساركتها يف بطولة اآ�سيا للمراحل العمرية 
ال��رج��ويل الذي  ب����الأداء  ك��ون��غ م�سيدا  يف ه��ون��غ 
متمنيا  اآ�سيا  بطولتي  يف  الأم���ل  منتخب  قدمه 
باململكة  اآ�سيا  غ��رب  بطولة  يف  اجلهد  موا�سلة 
الأردنية ال�سقيقة وامل�ساهمة يف جناح البطولة ، 
موؤكدا ر�ساهم يف الحتاد على م�ستوى املنتخب 

يف البطولتني .

ابن ثعلوب اأ�صاد بتطور م�صتواهم

منتخب الأمل للجودو ي�سارك يف بطولة غرب اآ�سيا بالأردن

•• الظفرة-الفجر:

قررت جلنة ال�ستئناف اخلا�سة برتاخي�س الأندية منح الرتخي�س املحلي ل�سركة 
م�ساء  اللجنة  ال��ذي عقدته  الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ال��ق��دم،  لكرة  الظفرة  ن��ادي 
الإماراتية  املحرتفني  رابطة  اجل��اري مبقر  يوليو   15 املوافق  الثنني  الأول  اأم�س 
برئا�سة يو�سف الكويتي. ح�سر الجتماع كل من ندمي الكثريي، حممد ال�سيد، عمر 
الب�سر وبدر احلمداين اأع�ساء جلنة ال�ستئناف، وفريق عمل اإدارة تطوير وتراخي�س 

لكرة  الظفرة  ن��ادي  �سركة  به  ال��ذي تقدمت  ال�ستئناف  اللجنة يف  الأندية. ونظرت 
القدم حول قرار جلنة الرتاخي�س البتدائية، وقررت اللجنة قبول ال�ستئناف ومنح 

الرتخي�س املحلي.
وبهذا ي�سل عدد الأندية التي ح�سلت على الرتخي�س املحلي اإىل 14 ناديا: �سباب 
كلباء،  احت��اد  الن�سر،  الفجرية،  عجمان،  اجلزيرة،  العني،  القدم،  لكرة  دبي  الأهلي 

الوحدة، الو�سل، ال�سارقة، بني يا�س، الإمارات، دبا والظفرة.
وتعد هذه املرة الأوىل التي يتم فيها منح الرتخي�س املحلي جلميع الأندية.

ا�ستئناف تراخي�ص الأندية مينح الرتخي�ص 
املحلي ل�سركة نادي الظفرة لكرة القدم

»عربية ال�سيدات 2020« ت�ستقبل م�ساركات من 22 ناديًا عربيًا وتناق�ص اخلطط الفنية واللوج�ستية

بطولة اآ�سيا للجوجيت�سو تنطلق اليوم من منغوليا مب�ساركة 21 دولة 
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•• دبي –الفجر:

لل�سباب  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  اأن���ه���ى   
املخت�سة  الطبية  الفحو�سات  اأم�����س 
امل�ست�سفى  يف  وذل�������ك  ب���ال���الع���ب���ني 
اإ�سراف  الأمل��اين بدبي حتت  ال�سعودي 
وتن�سيق جلنة واإدارة الطب الريا�سي 
ب��احت��اد الإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم ، وفقاً 
الدويل  الحتادين  ملعايري ومتطلبات 

والآ�سيوي لكرة القدم .
اإطار  يف  الطبية  الفحو�سات  وت��اأت��ي 
التاأكد  على  القدم  ك��رة  احت��اد  حر�س 
م����ن ����س���الم���ة ك���اف���ة ال���الع���ب���ني قبل 
امل��ق��ب��ل��ة �سواء  خ��و���س ال���س��ت��ح��ق��اق��ات 
التي  فل�سطني  يف  اآ�سيا  غ��رب  بطولة 
اأغ�سط�س   22 م���ن  ل��ل��ف��رتة  ���س��ت��ق��ام 
 ، اجل��اري  العام  من  �سبتمرب   1 اإىل 
والت�سفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 
 2020 19 عاماً  اآ�سيا لل�سباب حتت 

 .
ال�سيد  م�����س��ط��ف��ى  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
ال����ه����ا�����س����م����ي رئ����ي���������س جل����ن����ة ال���ط���ب 

الطبية  ال��ف��ح��و���س��ات  اأن  ال��ري��ا���س��ي  
لالعبني يتم اإجراوؤها ب�سفة اإلزامية 
 ، الوطنية  منتخباتنا  ودوري��ة جلميع 
امل�ساركة يف البطولت الر�سمية  قبيل 
�سواء على امل�ستوى القاري اأو الدويل 
لإ����س���دار اجل����واز ال��ط��ب��ي ل��ك��ل لعب 
قبيل  اإج���راوؤه���ا  يتم  كما   ، ح��دة  على 
بداية التح�سريات للمو�سم الريا�سي 
ال��ف��ح��و���س��ات الطبية  ك���ون   ، اجل��دي��د 
مل��ع��رف��ة احلالة  امل��و���س��م��ي��ة، ���س��روري��ة 
كامل  من  والتاأكد  لالعب،  ال�سحية 
ملمار�سة  وجاهزيته  ال�سحية  لياقته 
املجهود البدين ، وحر�ساً على �سالمة 
اللجنة  رئ��ي�����س  واأ����س���اف   . ال��الع��ب��ني 
الطبية  الفحو�سات  ،ا�ستملت  الطبية 
التاريخ املر�سي  امل�سابقة على  ما قبل 
ب��الإ���س��اف��ة لقيامنا  ل��الع��ب واأ���س��رت��ه، 
واحلركي،  الع�سلي  اجل��ه��از  بفح�س 
ال�سريرية  الفحو�سات  اإج��راء  كما مت 
الالعب  خلو  م��ن  للتاأكد  وامل��خ��ربي��ة 
من اأي مر�س قد مينعه من ممار�سة 
ن�����س��اط ك���رة ال���ق���دم ، ك��م��ا مت اإج����راء 

ف��ح��و���س��ات ل��ل��دم ل��ل��ت��اأك��د م���ن ح�سن 
عمل وظائف اأع�ساء اجل�سم بالكامل، 
وال���ت���اأك���د م���ن ع����دم وج�����ود اأم���را����س 

ال�سكري  ك��م��ر���س  ���س��ائ��ع��ة  ب��اط��ن��ي��ة 
ل��ف��ح��و���س��ات طبية  اإ����س���اف���ة  وغ�����ريه، 
اأخرى للتاأكد من كفاءة ع�سلة القلب 

ومعرفة قيا�سات القلب الدقيقة ، ومت 
اأي�ساً  املجهود  حالة  يف  القلب  فح�س 
ل��ل��ت��اأك��د اأك����ر م��ن ق����درة ال��ق��ل��ب على 

حتمل الإجهاد ، وهو من اأهم املراحل 
يف الفحو�سات الطبية املو�سمية ، ويعد 
فعالة  وو�سيلة  لالعب  كبرية  حماية 

للوقاية من ال�سكتة القلبية الفجائية 
الفحو�سات  ب��ع�����س  اإج�����راء  مت  ك��م��ا   ،
على  لالطمئنان  الإ���س��اف��ي��ة  الطبية 
�سالمة و�سحة  جميع لعبي منتخبنا 

الوطني .
ملنتخبنا  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از  ا����س���ت���دع���ى 
الوطني لل�سباب بقيادة املدرب فريدو 
م��ي��ل��ني ، ال���الع���ب���ان ع��ب��ي��د امل���ه���ري ، 
لالن�سمام  ع������ادل  وع���ب���دال���رح���م���ن 
للمنتخب  احلايل  الداخلي  للمع�سكر 
املا�سي  الأ�سبوع  ُد�سن مطلع  ، وال��ذي 
ا����س���ت���ع���داداً ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات امل���وؤه���ل���ة اإىل 
 19 اآ�سيا لل�سباب حتت  نهائيات كاأ�س 
يف  اآ�سيا  غرب  وبطولة   ،2020 عاماً 
فل�سطني التي �ستقام للفرتة من 22 
العام  م��ن  �سبتمرب   1 اإىل  اأغ�سط�س 
ال�سباب  اأب��ي�����س  وي��وا���س��ل   . اجل����اري 
�سل�سلة تدريباته اليومية بقيادة املدير 
الفني الكرواتي ميلني ومب�ساركة 30 
لعباً هم  : �سيف عبيد الزعابي ، يا�سر 
احتاد   ( البلو�سي  علي  حممد  ح�سن 
الإمارات  ، فهد بدر طار�س )   ) كلباء 

( ، �سلطان عمر فرج الزعابي، عبداهلل 
حممد الرميثي ) بني يا�س ( ، راكان 
وليد �سالح، اأحمد �سلطان امل�سجري، 
�سبيت  ه���زاع  ال��زع��اب��ي،  �سلطان  زاي���د 
�سامل،  اأحمد  مبارك  اجلنيبي،  خاطر 
ن����واف ���س��امل احل���ارث���ي، حم��م��د عبد 
جوهر،  ف������وزي  اأح����م����د  ال��������وايف،  اهلل 
عبداهلل اأبوبكر ح�سني، اأحمد حممود 
، علي عبداهلل   ) احلمادي ) اجلزيرة 
النقبي ) خورفكان ( ، �سلطان حممد 
احلفيتي ) دبا ( ، مايد علي الطنيجي 
�سهيل،  اهلل  عبد  ح��ارب   ،  ) الرم�س   (
حممد  البلو�سي،  حممد  العزيز  عبد 
ح�سن،  حميد  حمدان   ، جا�سم  عي�سى 
عبدالرحمن  ع��ت��ي��ق،  ي��و���س��ف  خليفة 
ع����ادل ) ���س��ب��اب الأه���ل���ي دب����ي( ، عبد 
امل��ه��ري )  ، عبيد  اأح��م��د عبد اهلل  اهلل 
احلرا�سي  خلفان  عي�سى   ،  ) عجمان 
املقبايل  اهلل  ع��ب��د  ح��م��د   ،  ) ال��ع��ني   (
الرحمن  عبد  حممد   ،  ) الفجرية   (
اأحمد  ���س��ه��اب   ، ال��ن�����س��ر(   ( اإب��راه��ي��م 

ل�سكري ) الو�سل ( .

•• �صالزبورغ –الفجر:

�سل�سلة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأومل��ب��ي  ال��وط��ن��ي  ي��وا���س��ل منتخبنا   
ت��دري��ب��ات��ه ال��ي��وم��ي��ة مب��ع�����س��ك��ره احل����ايل املُ���ق���ام يف مدينة 
يف  للم�ساركة  حت�سرياته  اإط���ار  يف  النم�ساوية  �سالزبروغ 
23 �سنة املقررة يف تايلند مطلع  نهائيات كاأ�س اآ�سيا حتت 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  اإىل  بدورها  واملوؤهلة  املقبل   يناير 
طوكيو 2020 ، حيث حت�سل املنتخبات الثالثة الأوىل يف 

النهائيات على بطاقات التاأهل اإىل الأوملبياد .
وي����وؤدي الأب��ي�����س الأومل���ب���ي ت��دري��ب��ات��ه حت��ت ق��ي��ادة ما�سيج 
خالد   : هم  لعباً   20 مب�ساركة  امل�ساعد  وجهازه  �سكورزا 
ف���الح وليد   ، ال�����س��ع��دي  �سعيد ج��م��ع��ة   ، ال��ب��ل��و���س��ي  حم��م��د 
اجل��ن��ي��ب��ي ) ال��ع��ني ( ع��ب��دال��رح��م��ن ع���ب���داهلل ال��ع��ام��ري ) 
�سويدان  علي  �سعيد   ، البلو�سي  يعقوب  جا�سم   ) اجل��زي��رة 
 ، امل��رزوق��ي  خليل  فار�س   ، علي  جا�سم  عبداهلل   ) الن�سر   (
عبداهلل مال اهلل ) الو�سل ( خالد عبدالرحمن البلو�سي ) 

بني يا�س ( يعقوب يو�سف اآل علي ) الإمارات ( ماجد را�سد 
املحرزي ، اأحمد عامر النقبي ) احتاد كلباء ( خلفان ح�سن 
النوبي ، عبدالعزيز �سامل الكعبي ، اأحمد عبداهلل جميل ) 
�سباب الأهلي دبي ( حمود حممد اإبراهيم ، عبداهلل نا�سر 
املازمي ، اأحمد اإبراهيم �سرور ) ال�سارقة ( علي عيد غميل 

) دينامو زغرب الكرواتي ( .
ويحر�س مدرب منتخبنا الوطني الأول فان مارفيك على 
الالعبني  ملتابعة  الأومل��ب��ي  البي�س  ت��دري��ب��ات  يف  ال��ت��واج��د 
والتن�سيق الدائم مع مدرب املنتخب الأوملبي حول برنامج 
من  ع��دد  وج���ود  ظ��ل  يف  خا�سة  املقبلة  للمرحلة  الع����داد 
جانب  اإىل  الأول  امل��ن��ت��خ��ب  ���س��ف��وف  يف  الأومل���ب���ي  ع��ن��ا���س��ر 

اكت�ساف عنا�سر جديدة .
بالأجواء  املنتخب  مدير  بوهندي  جمال  اأ���س��اد  جهته  من 
داخل املع�سكر والتزام الالعبني وعطاءهم خالل التدريبات 
التي يوؤدونها بروح معنوية عالية ، م�سرياً اإىل اأن املع�سكر 
الالعبني  بتجهيز  للمنتخب  الفني  للجهاز  فر�سة  مُيثل 

جمموعة  �ست�سهد  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة  م��ب��ك��ر  ب�سكل 
مع  ودي��ة  مباريات  خو�س  �ستتخللها  التي  املع�سكرات  من 

منتخبات خمتلفة .
ذات  والأوملبي يف  الأول  املنتخبني  اأن وجود  بوهندي  وقال 
املكان مينح عنا�سر املنتخب الأوملبي فر�سة ملتابعة زمالئهم 
التدريبات  م�����س��اه��دة  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  الأول  املنتخب  يف 
والنظام املتبع ، م�سيداً بوجود اأكر من عن�سر من عنا�سر 
الأوملبي يف �سفوف املنتخب الأول بهذه الفرتة وهو الأمر 
الذي يوؤكد وجود مواهب �سابه قادره على متثيل املنتخب 
الأول خالل ال�سنوات املقبلة . وتابع مدير املنتخب اإىل اأن 
عدم ان�سمام لعبي الوحدة للمع�سكر احلايل ل ي�سكل اأي 
مهمة  تنتظرهم  ال��وح��دة  لعبي  واأن  خا�سة  �سلبي  تاأثري 
الوحدة  ن���ادي  ي��واج��ه  اآ���س��ي��ا ح��ني  اأب��ط��ال  وطنية يف دوري 
�سقيقه الن�سر ال�سعودي يف مباراتي الذهاب والإياب �سمن 
اأغ�سط�س املقبل   12 5 و  دور ال�ستة ع�سر للبطولة يومي 
عنا�سر  �سم  على  حر�س  الفني  اجل��ه��از  اأن  اإىل  م�سرياً   ،

جديدة للوقوف على م�ستواهم بعد متابعتهم يف مباريات 
دوري اخلليج العربي اأو دوري 21 �سنة .

وكان الدكتور ح�سن �سهيل ع�سو جلنة املنتخبات وال�سوؤون 
اجلهاز  اأع�ساء  مع  جل�سة  عقد  القدم  ك��رة  باحتاد  الفنية 
حر�س  خاللها  اأك���د  الأومل��ب��ي  للمنتخب  وال��ف��ن��ي  الإداري 
جل��ن��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات ع��ل��ى ت��ق��دمي ك���ل ال���دع���م ل��ل��م��ن��ت��خ��ب يف 
بذل  يف  الالعبني  مطالباً   ، للنهائيات  حت�سرياته  م�سوار 
من  العمل  وموا�سلة  قدراتهم  لث��ب��ات  اجلهد  م��ن  امل��زي��د 
اجلدير   . للنهائيات  التامة  اجلاهزية  اإىل  الو�سول  اأج��ل 
بالذكر اأن الأبي�س الأوملبي تاأهل اإىل النهائيات عن جدارة 
�سمت  التي  الرابعة  للمجموعة  ت�سدره  بعد  وا�ستحقاق 
مبارياتها  ولعبت  واملالديف  ولبنان  ال�سعودية  منتخبات 
 ، الريا�سي  ال�سعودية  بالعا�سمة  املا�سي  م��ار���س  �سهر  يف 
 ) حيث جمع الأبي�س 7 نقاط بعد فوزه على لبنان ) 1-6 
املنتخب  �سقيقه  مع  تعادل  فيما   )  0-3  ( املالديف  وعلى 

.  ) ال�سعودي ) 1-1 

الأبي�ص ال�ساب ُينهي فحو�ساته الطبية ا�ستعدادًا للت�سفيات الآ�سيوية

حتت اأنظار فان مارفيك

الأبي�ص الأوملبي يوا�سل تدريباته يف �سالزبورغ
بوهندي ُي�صيد بالتزام وعطاء الالعبني ويوؤكد اأهمية املع�صكر

اأعلن نادي العني الريا�سي الثقايف اأم�س عن تاأ�سي�سه ل�سركة العني لالإعالم 
مبنظومة متكاملة، تت�سمن قناة تلفزيونية خا�سة وم�ستقلة ومعهد تدريب 
اإعالمي، وذلك ل�ستقطاب وتاأهيل املواهب، والتي �سيكون مقرها باإ�ستاد هزاع 

بن زايد، على اأن يرى امل�سروع النور مع انطالقة املو�سم الريا�سي املقبل.
ويعترب هذا امل�سروع وفقا مل�سوؤويل نادي العني مبثابة ذراع ا�ستثمارية جديدة 
متثل قطاع الإعالم املتكامل، باآلية عمل حديثة تواكب هذه ال�سناعة املهمة 
تاأثري وزخم من خالل هذا القطاع  العاملية من  امل�ستجدات  مبا يتما�سى مع 
لتوجهات  الفعلية  الواجهة  مبثابة  اجل��دي��دة  القناة  تكون  و�سوف  احل��ي��وي، 
النادي، وعر�س اجنازاته وطريقة عمله، اأ�سوة بالأندية الكبرية ذات ال�سعبية 
من  لتتمكن  اخلا�سة  الإعالمية  قنواتها  متتلك  والتي  العامل  يف  الوا�سعة 

خماطبة جماهريها والتوا�سل معهم ب�سكل مبا�سر.
“العبدول  موؤ�س�سة  مع  �سراكة  عقد  على  التوقيع  عن  العني،  ن��ادي  وك�سف 
جنوم  من  وع��دد  املنتدب  الع�سو  العامري،  نخريات  حمد  بح�سور  ميديا”، 
العني  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ع��ن  نيابة  وق��ع  حيث  الأول،  ال��ك��رة  فريق 
ال�ستثمار  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الظاهري،  املطوع  �سلطان  لال�ستثمار، 

وعن “العبدول ميديا”، �سهيل العبدول رئي�س جمل�س الإدارة.

واأكد حمد نخريات العامري الع�سو املنتدب اأن نادي العني بقيادة �سمو ال�سيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي النائب 
جمل�س  رئي�س  ال�سرف،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  النادي،  لرئي�س  الأول 
الداعية  الروؤية  تعميق  اإىل  دائماً  ي�سعى  الثقايف  الريا�سي  العني  ن��ادي  اإدارة 
باأن العني لي�س جمرد ناد ريا�سي فح�سب، بل اإنه ميثل موؤ�س�سة �سبابية ت�سعى 
لتحقيق اأهداف �سامية ت�سعد جماهريه وتعرب عما و�سلت اليه يف ا�ست�سرافها 

للم�ستقبل لتكون مبثابة النموذج اخلا�س لأي ناٍد ريا�سي يف املنطقة.
رعاة  وه��م  احلقيقيني  النجاح  �سركاء  جهود  كثريا  نقدر  العامري:  واأ���س��اف 
النادي مبختلف القطاعات واملوؤ�س�سات وال�سركات، على ال�سعيدين احلكومي 
بالتن�سيق  تنفيذها  اإىل  النادي  ي�سعى  التي  النوعية  املبادرات  وكل  واخلا�س، 
مع �سركائه تهدف اإىل تقدمي خدمات ا�ستثنائية للجماهري، حر�ساً منا على 
حت�سني التوا�سل مع املوؤ�س�سات و�سعياً خلدمة املجتمع، فهذا النادي هو من 
حق جمهوره وكل ما ن�سعى اإليه هو اأن نحقق ال�سعادة لهم، والعني ملك ملحبيه 

وع�ساقه.
واأبدى تطلع النادي من خالل هذا امل�سروع اإىل تكوين من�سة تفاعلية حديثة 
اإطالق  يت�سمن  امل�سروع  اأن  اإىل  م�سريا  الريا�سية،  واجلماهري  ال�سركاء  مع 

قناة العني التلفزيونية واإدارة املحتوى الإعالمي للنادي باحرتافية ومهنية 
يف جميع املن�سات الر�سمية للنادي مبا يواكب التقنية احلديثة بجودة عالية 
من  نناف�س  مميزة  اإعالمية  تغطية  تقدمي  على  ال��ن��ادي  من  حر�ساً  ال��دق��ة، 

خاللها اأنف�سنا يف املقام الأول.
تراخي�س  با�ستخراج  اخلا�سة  الإج���راءات  كافة  اكتمال  اإىل  العامري  واأ���س��ار 
املواهب  ل�ستقطاب  اإعالمية  اأكادميية  تت�سمن  والتي  لالإعالم”  “العني 
الإعالمية،  واخل��ربات  الكفاءات  اإ�سراف  حتت  بالعمل  و�سقلهم  ال�سباب  من 
ومنحهم الثقة املطلوبة عرب م�ساركتهم يف اإبراز جميع فعاليات مدينة العني 
فهذه املوؤ�س�سة لن يقت�سر ن�ساطها يف حدود النادي فح�سب بل �سيمثل املدينة 

باأ�سرها.
الإعالمي،  املحتوى  ب���اإدارة  ر�سمياً  املكلفة  �ستكون  لالإعالم  العني  اإن  وق��ال: 
التوا�سل الجتماعي  النادي على من�سات  الإلكرتوين وح�سابات  املوقع  عرب 
للحقوق  الر�سمي  امل��ال��ك  �ستكون  كما  التلفزيونية،  ال��ق��ن��اة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

احل�سرية فيما يخ�س جميع الأخبار وتنظيم الفعاليات املرتبطة بالنادي.
واأع�����رب �سهيل ال��ع��ب��دول ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه ب��ال�����س��راك��ة م��ع اأح����د اأف�سل 
امل�سرف با�سم  املكانة الكبرية واملردود  الأندية على امل�ستوى القاري و�ساحب 

ال��ذي جت�سد يف م�سوار  الأم��ر  والعاملية،  القارية  البطولت  الدولة يف جميع 
قارات  اأبطال  اأمام  القوية  اأظهر �سخ�سيته  “املونديايل” عندما  العني  نادي 
العامل، بالإ�سافة اإىل تاريخ النادي احلافل بالإجنازات وق�س�س النجاح التي 
الذهبي  اليويبل  اأكمل  التاأ�سي�س حتى  باأحرف من ذهب منذ  العني  �سطرها 
يف العام املا�سي، مما حفزنا لفكرة امل�سروع الإعالمي املتطور تنا�سقاً مع هذه 

الإجنازات.
“قناة العني”  ب���اإط���الق  ال��ت��ج��ه��ي��زات اخل��ا���س��ة  ال��ع��ب��دول اك��ت��م��ال  اأك����د  ك��م��ا 
التلفزيونية املعنية بتغطية كافة الأن�سطة الريا�سية والثقافية والجتماعية 
عامة  ب�سورة  الإم���ارات  ودول��ة  العني  ومدينة  وج��ه اخل�سو�س  على  بالنادي 
ومن املقرر اأن تبداأ القناة البث قريبا بالتزامن مع انطالقة املو�سم الريا�سي 
اجل���دي���د، م��و���س��ح��ا : ت��ت��األ��ف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��ني الإع��الم��ي��ة م��ن ع���دة اإدارات 
متخ�س�سة يف ال�سوؤون الريا�سية والثقافية والجتماعية، حيث متت ال�ستعانة 
بكوادر اإعالمية متميزة متتلك اخلربة الوا�سعة والإمكانيات العالية ولديهم 
ب�سمة وا�سحة يف النجاحات الالفتة التي حققها اإعالمنا املحلي واخلليجي 
والعربي اأخرياً كما يجري العمل حالياً على ا�ستقطاب اأبرز الأ�سماء يف املجال 

الإعالمي من موؤثرين و�سباب، للم�ساهمة يف هذا العمل الكبري.

نادي العني يطلق قناته التلفزيونية الريا�سية .. والبث من ا�ستاد هزاع بن زايد
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الفجر الريا�ضي

الأمم  لكاأ�س  الثالث  املركز  مباراة  ونيجرييا  تون�س  منتخبا  بلغ 
الإفريقية يف كرة القدم يف م�سر، ويتواجهان واليوم الأربعاء على 

�ستاد ال�سالم يف القاهرة.
واأتى بلوغ املنتخبني هذه املباراة نتيجة خ�سارة كل منهما يف الدور 
ال�سنغال �سفر1- يف الوقت الإ�سايف  اأمام  النهائي: تون�س  ن�سف 
اأمام  بخ�سارة  ونيجرييا  الأ�سلي(،  الوقت  يف  �سلبا  التعادل  )بعد 
1-2 بهدف يف الثواين الأخ��رية من ركلة حرة مبا�سرة  اجلزائر 

للقائد اجلزائري ريا�س حمرز.
املركز  م��ب��اراة  يف  املتواجهني  الطرفني  مل�سار  ع��ر���س  ي��اأت��ي  م��ا  يف 

الثالث:
* دور املجموعات: حلت ثانية يف املجموعة اخلام�سة

تعادلت مع اأنغول 1-1

تعادلت مع مايل 1-1
تعادلت مع موريتانيا �سفر-�سفر

* الدور ثمن النهائي
فازت على غانا 5-4 بركالت الرتجيح بعد التعادل 1-1

* الدور ربع النهائي
فازت على مدغ�سقر -3�سفر

* الدور ن�سف النهائي
التعادل  بعد  الإ���س��ايف  الوقت  يف  �سفر1-  ال�سنغال  اأم��ام  خ�سرت 

�سلبا
 ،2004 اأر�سها عام  اإفريقيا مرة وحيدة على  توجت بطلة لأمم 

وبلغت ن�سف النهائي للمرة الأوىل منذ ذلك العام.
* دور املجموعات: حلت ثانية يف املجموعة الثانية

فازت على بوروندي -1�سفر
فازت على غينيا بي�ساو -1�سفر
خ�سرت اأمام مدغ�سقر �سفر2-

* ثمن النهائي
فازت على الكامريون حاملة اللقب 2-3

* ربع النهائي
فازت على جنوب اإفريقيا 1-2

* ن�سف النهائي
خ�سرت اأمام اجلزائر 2-1

ن�سف  وبلغت  و2013،  و1994   1980 اأع��وام  اللقب  اأح��رزت 
ن�سختيها  ع���ن  غ��اب��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  اىل  ع��ودت��ه��ا  ال��ن��ه��ائ��ي يف 

الأخريتني “2015 و2017«.

طريق تون�ص ونيجرييا اإىل مباراة املركز الثالث 

ي��ح��ل��م امل��ن��ت��خ��ب اجل�����زائ�����ري، ال����ذي 
الثالثة،  ل��ل��م��رة  ال��ن��ه��ائ��ي  يف  �ستظهر 
باإحراز لقب اأمم اأفريقيا لكرة القدم، 
ب���ت���ك���رار ف�����وزه ع��ل��ى ال�����س��ن��غ��ال، بعد 
التفوق عليه 1-0 يف الدور الأول من 

البطولة.

�صكل مغاير
منذ  مقنع  ب�سكل  اجل���زائ���ر  وظ��ه��رت 
وحققت  م�����س��ر  يف  ال��ب��ط��ول��ة  ب���داي���ة 
تت�سمن  متتالية،  انت�سارات  خم�سة 
الفوز على ال�سنغال يف دور املجموعات 
الرتجيح  بركالت  ديفوار  كوت  وعلى 
فريق  ي���ب���دو  ل�����ذا  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  يف 
بقوة  مر�سحا  بلما�سي  جمال  امل��درب 
بعد  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  ال��ل��ق��ب  لتحقيق 
اأر�سه حني تغلب  1990 على  اجناز 
فاز  م��ب��اراة  اأول  وعند  نيجرييا.  على 
دور  يف  كينيا  ع��ل��ى  “اخل�سر”  ف��ي��ه��ا 
اجلميع  ت��اأك��د   ،)0-2( امل��ج��م��وع��ات 

قوي  م��ر���س��ح  ال���ع���رب���ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن 
للو�سل اإىل النهائي على اأقل تقدير. 
فاملنتخب الفائز بلقب 1990 ميلك 
التي  الفردية  امل��وؤه��الت  �سفوفه  بني 
وغالبيتهم  ال��الع��ب��ون  عليها  ي��ت��وف��ر 

قادرون على �سنع الفارق.

العزمية واالإ�صرار
متيز اأ�سلوب لعب املمنتخب اجلزائري 
مل  اإذ  الكبريين،  والإ�سرار  بالعزمية 
عليه  التقدم  من  منتخب  اأي  يتمكن 
11 هدفاً يف �سباك  بالنتيجة، حمرزاً 
خ�سومه، فيما مل تتلقى �سباكه �سوى 
اجلزائرة  ال�سحف  وو�سفت  هدفني. 
نيجرييا  م��ب��اراة  بعد  املنتخب  لعبي 

باملحاربني على اأر�س امللعب.

»قذيفة” حمرز
جن��ح ري��ا���س حم��رز يف ق��ي��ادة منتخب 
لبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  ب���الده 

رائعة،  ب��ط��ري��ق��ة  اأف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ك��اأ���س 
جعلت اجلميع يرفع له القبعة، ويكيل 

له عبارات املديح والثناء.
وك�����ان حم����رز ع��ن��د ح�����س��ن ظ���ل اآلف 

اإ�ستاد  يف  اجل����زائ����ري����ني  امل�����س��ج��ع��ني 
ال��ق��اه��رة، وامل��الي��ني يف ب���الده وحول 

العامل، حني اأطلق قذيفة ليمنح بالده 
النهائي  يف  ال��ظ��ه��ور  وب��ط��اق��ة  ال��ف��وز 

الأفريقي لأول مرة منذ 1990.

بلما�صي
التاريخ  بلما�سي  جمال  امل���درب  كتب 
اأفريقيا،  اأمم  بطولة  “اخل�سر”  مع 
منذ  الأوىل  للمرة  للنهائي  بالتاأهل 
الوطني  امل��درب  اأن  ليوؤكد  عاماً،   29
ل�سناعة  اجل���زائ���ري���ة  ل��ل��ك��رة  احل����ل 
يف  كبرياً  دوراً  بلما�سي  املجد.  ولعب 
عودة اجلزائر للطريق ال�سحيح، بعد 
التي تعر�س  ال�سلبية،  النتائج  �سل�سلة 
املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل  الفريق  لها 
لعبي  م��ن  ال��ع��دي��د  اكت�ساف  اأع���اد  اإذ 
منح  كما  اأفريقيا،  اأمم  “اخل�سر” يف 
الالعبني  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  ال��ف��ر���س��ة 
قدراتهم  اإظهار  يف  الراغبني  ال�سباب 
وب��ال��رغ��م من  ب���الده���م.  م��ع منتخب 
وج��ود عدد من النجوم ال��ذي �ساركوا 
ظهرت  بالغابون،  املا�سية  الن�سخة  يف 
مغايري  ب�سكل  بلما�سي  م��ع  اجل��زائ��ر 

خربته  ت���وظ���ي���ف  ب���ف�������س���ل  مت������ام������اً، 
الالعبني  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

بال�سكل املنا�سب.

جماهري متعط�صة
ك���ان���ت اجل���م���اه���ري اجل����زائ����ري����ة عند 
املوعد يف كل مباراة خا�سها “حماربي 
م�ساندة  يف  تبخل  ومل  ال�سحراء”، 
بعد  الأول وحتى  ال��دور  منذ  لعبيها 

نهاية لقاء نيجرييا.
عا�ست خمتلف وليات اجلزائر اأجواء 
فرحة كبرية بعد تاأهل املنتخب امللقب 
“مبحاربي ال�سحراء” اإىل نهائي كاأ�س 
الأمم، وذك��رت ه��ذه الج���واء اجلميع 
العامل  لكاأ�س  التاأهل  عقب  حدث  مبا 
البطولة  وه���ي   ،2014 ب��ال��ربازي��ل 
 .16 دور  اجل��زائ��ر  بلوغ  �سهدت  التي 
الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��ه��دت  ك��م��ا 
اجلزائريني  احتفالت  اأي�ساً  باري�س 

بالتاأهل لنهائي البطولة.

اأفريقيا  اأمم  لنهائي  اجلزائر  دفعت  عوامل   5

ع��ل��ى ح�����س��اب نيجرييا  ت��اأه��ل��ت اجل���زائ���ر 
نهائي  اإىل  تون�س  ح�ساب  على  وال�سنغال 
ن��زال تاريخي  الإف��ري��ق��ي��ة، يف  ك��اأ���س الأمم 
لكل من املنتخبني، ولقاء يجر اإىل املقارنة 
حمرز  ري��ا���س  �سيتي  مان�س�سرت  جن��م  ب��ني 

وليفربول �ساديو ماين.
اأمم  نهائي  ينح�سر  اأن  املنطقي  وك��ان من 

ال�32  ن�سختها  يف   2019 اإف��ري��ق��ي��ا 
املقامة يف م�سر، بني املنتخبات 

ر�سحت  جُنوم  اأ�سماء  بها  التي 
لقب  ل���ن���ي���ل   2018 ل����ع����ام 

اأف�سل لعب اإفريقي.
وه����وؤلء ه��م امل�����س��ري حممد 

ليفربول  يف  وزم��ي��ل��ه  ����س���الح 
ثم  م��اين،  �ساديو  ال�سنغايل 

لعب مان�س�سرت �سيتي ريا�س حمرز.
عند  ال��ق��ارة  يف  “الأف�سل”  لقب  وا�ستقر 
حم���م���د �����س����الح، ل��ك��ن��ه وع���ل���ى ع��ك�����س كل 
التوقعات خرج من ال�سباق بخروج منتخب 
ب����الده م���ن ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى اأر����س���ه، بينما 
وبعد  ال��ن��ه��ائ��ي.  اإىل  وحم���رز  مانيه  �سعد 
اأن اأنهت ال�سنغال احللم التون�سي واأق�ست 
“ن�سور قرطاج” من امل�سابقة القارية، 
ا�ستطاع لعب مان�س�سرت �سيتي 
ريا�س حمرز حتقيق الإجناز 
ال��ت��اري��خ��ي، على ح��د و�سف 
فقاد  اجلزائرية،  ال�سحافة 
يف  النهائي،  “اخل�سر” اإىل 
اجلزائر  حتققها  مل  خ��ط��وة 
اأر�سها  منذ لقبها الوحيد على 

عام 1990.
لن�سبة  با و
مل��������ح��������رز 

اأم���ام نيجرييا )1-2(  ال��ف��وز  ه��دف  ف���اإن 
تلفظ  النهائي  ن�سف  مباراة  كانت  عندما 
اأهمية”،  “الأكر  ه��و  الأخ����رية،  اأنفا�سها 
اإىل �سفوف منتخب بالده  ان�سمامه  منذ 
اأن ر�سيده من  العلم  2014، مع  ع��ام  يف 

الأهداف 13 هدفاً.
للجزائر  التاريخي  ال��ه��داف  حم��رز  ويعد 

بنهائيات كاأ�س اأمم اأفريقيا.
ول��ه��ذا حت��ول حم��رز اإىل بطل ق��وم��ي، بل 
رواد  ب��ع�����س  اأراد  ك��م��ا  ال���ع���رب،  ف��خ��ر  اإىل 
اأطلقه  �سابق  بو�سم  نكاية  ت�سميته  تويرت 
امل�سري حممد �سالح على مهاجم  ع�ساق 

“الريدز«. 
وللمفارقة فاإن ر�سيد حمرز من الأهداف 
اأهداف  ثالثة  مبجموع  البطولة  ه��ذه  يف 
املنتخب  وجن���م  مناف�سه  ر���س��ي��د  ذات  ه��و 

ال�سنغايل �ساديو ماين.
الأخري كاد اأن يعزز ر�سيده اإىل خم�سة لول 
ركلتي اجلزاء اللتني اهدرهما يف مباراتي 
كينيا واأوغندا، وهو ما دفعه اإىل الن�سحاب 
م��ن ت�سديد رك���الت اجل���زاء )مب��ا يف ذلك 

ركلة اجلزاء يف مباراة تون�س(. 
ومن الوارد جدا اأن تكون ركالت الرتجيح 

ال��ك��ل��م��ة ال��ف�����س��ل يف حت��دي��د ال��ف��ائ��ز يف 
“حماربي  ب����ني  ال���ن���ه���ائ���ي،  م�����ب�����اراة 
التريانغا”،  “اأ�سود  و  ال�سحراء” 
القاري  باللقب  التي مل تفز يوماً 
منذ بلوغها النهائي للمرة الأوىل 

2002، عندما حلت  يف مايل عام 
و�سيفة للكامريون بركالت الرتجيح. 

ال�سبه  اأوج���ه  الأه����داف  ر�سيد  ي�سكل  ول 
عليه  تعلق  الثنني، فكالهما  الوحيد بني 
اإدخال  اآمال �سعبية كبرية، وكالهما يريد 

الفرحة على جمهوره. 
 2016 مو�سم  يف  اأ���س��ّر  غ���واردي���ول  بيب 
يف  �سيتي،  لي�سرت  لع��ب  م��ع  التعاقد  على 
الأغلى  حم���رز  ري��ا���س  م��ن  جعلت  �سفقة 

عربيا بقيمة 65 مليون يورو.

ت����وج حمرز  ال��ف��ري��ق  اإىل  وم���ن���ذ و���س��ول��ه 
ب��ج��م��ي��ع ال���ب���ط���ولت امل��م��ك��ن��ة مب���ا يف ذلك 
امل��ح��ل��ي��ة يف مو�سم  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ث��الث��ي��ة 
الإجنليزي  ال������دوري  ح�����س��د  ب��ع��د  واح�����د، 
وكاأ�س الرابطة الإجنليزية وكاأ�س الحتاد 

الإجنليزي.
اأن  اإىل  اأي�ساً  التنويه  يجب  املقابل  يف 

حمرز غاب عن امل�ساركة كاأ�سا�سي 
املو�سم  م���ب���اري���ات  م��ع��ظ��م  يف 
م�����ع ال����ف����ري����ق الجن����ل����ي����زي، 
م�ساركاته  جم����م����وع  وب����ل����غ 
من  فيها  متكن  مباراة،   44

و�سناعة  ه��دف��ا،   12 ت�سجيل 
مثلها.

وعلى درب حمرز، ترك 
ب�سمة  ب�����دوره  م����اين 
�سوق  يف  ت���اري���خ���ي���ة 

الالعبني  انتقالت 
اإذ  الأف���������ارق���������ة، 

اإىل  ان����ت����ق����ل 

جنيه  م���ل���ي���ون   34 م���ق���اب���ل  ل���ي���ف���رب���ول 
القيا�سي  الرقم  بهذا  ليتجاوز  اإ�سرتليني 
الإيفواري  ن�سيب  من  ك��ان  ال��ذي  ال�سابق 
�سوانزي  من  انتقل  ال��ذي  ب��وين،  ويلفريد 
الإجنليزي يف   �سيتي  مان�س�سرت  اإىل  �سيتي 
يناير )كانون الثاين( 2015 مقابل 28 

مليون اإ�سرتليني.
وم����اين ح���از م���ع ل��ي��ف��رب��ول، وقبله 
اأي�ساً عدداً من الألقاب الفردية، 
املو�سم  يف  م�سريته  يتوج  اأن  قبل 
املن�سرم بلقب دوري اأبطال اأوروبا 
املركز  ليفربول  لحتالل  اإ�سافة 
الثاين يف ال��دوري الإجنليزي 
ب����ف����ارق ن��ق��ط��ة واح�����دة 
مان�س�سرت  خ����ل����ف 

�سيتي.  

بني ماين وحمرز .. �ساع �سحر �سلح

الأمم  كاأ�س  يف  الثالث  املركز  م��ب��اراة  القدم  لكرة  التون�سي  املنتخب  يقارب 
جائزة  عن  باحثا  اأوملبية،  بذهنية  الأرب��ع��اء  اليوم  نيجرييا  �سد  الإفريقية 
اأمام  النهائي  ن�سف  يف  ال�سعبة  اخل�سارة  بعد  التتويج  من�سة  على  تر�سية 

ال�سنغال.
وف�سل ن�سور قرطاج الباحثون عن لقب قاري ثان بعد 2004 على اأر�سهم، 
ال���دويل اجلمعة،  ال��ق��اه��رة  �ستاد  ت��ق��ام على  ال��ت��ي  النهائية  امل��ب��اراة  ب��ل��وغ  يف 
بخ�سارتهم اأمام ال�سنغال �سفر1- الأحد على �ستاد 30 يونيو يف العا�سمة 
امل�سرية، بهدف �سجله املدافع ديالن برون خطاأ يف مرمى فريقه يف الوقت 

الإ�سايف، بعد نهاية الوقت الأ�سلي بالتعادل ال�سلبي.
واأ�ساع منتخب تون�س خالل املباراة ركلة جزاء )مثله مثل ال�سنغال(، وحرم 
احت�سبها احلكم  الإ�سايف،  الثاين  لل�سوط  الأخ��رية  الدقائق  اأخ��رى يف  ركلة 
بداية، لكنه تراجع عن قراره اثر مراجعة تقنية امل�ساعدة بالفيديو )“يف ايه 
اآر”(. على رغم ذلك، �سدد املدرب الفرن�سي للمنتخب األن جريي�س الثالثاء 

على اأن لعبيه �سيقاربون مباراة الغد برغبة الفوز.
وقال يف موؤمتر �سحايف اليوم “نتفهم خيبة الأمل )جراء عدم بلوغ املباراة 
والتح�سري  �سريعا”  ن�سيانها  يجب  لكن  اللقب(  على  للمناف�سة  النهاية 

للمقبلة التي �ستقام على اأر�س �ستاد ال�سالم يف العا�سمة امل�سرية.
اأ�سبه باملناف�سات الأوملبية،  “املركز الثالث )يف البطولة القارية( هو  اأ�ساف 
والف�سية  للذهبية  اإ�سارة  يف  امليداليات”،  على  حت�سل  اأماكن  ثالثة  ثمة 

والربونزية املخ�س�سة تواليا لأ�سحاب املراكز الثالثة الأوىل.
التتويج”،  من�سة  على  مركز  هو  الثالث  باملركز  خا�س  ع��زاء  “ثمة  اأ�ساف 

متابعا “هذه مكافاأة لها قيمتها مركز ثالث يف اأمم اإفريقيا 2019«.
غمارها  يخو�س  التي  القارية  بالبطولة  اخلبري  الفرن�سي  امل���درب  و���س��دد 
للمرة اخلام�سة كمدير فني، على �سرورة حتفيز الالعبني خلو�س املباراة 
بعد اخل�سارة  اللقب، ل�سيما  املناف�سة على  التعوي�سية وتخطي خيبة عدم 
ب�سعوبة اأمام منتخب هو الأف�سل قاريا يف ت�سنيف الحتاد الدويل )فيفا(.

واأو�سح اأن مباراة املركز الثالث دائما ما تكون “دقيقة، على امل�ستوى البدين 
لكن اأي�سا على امل�ستوى الذهني، فهي لقاء بني فريقني تعر�سا خليبة اأمل 

هي الق�ساء” يف الدور ن�سف النهائي.
اأجل بلوغ  النهائي من  “ل توجد حما�سة مثل حما�سة خو�س ن�سف  وتابع 
اأف�سل  لتقدمي  كبري  ب�سكل  الالعبني”  حتفيز  “يجب  ولذلك  النهائي”، 

ما لديهم.
ويف املوؤمتر ال�سحايف ذاته، اأكد حممد دراغر رغبة الالعبني يف العودة اىل 
بالدهم مع املركز الثالث، ل�سيما واأن املنتخب متكن يف الن�سخة احلالية من 
البطولة، من فك عقدة الدور ربع النهائي القاري، وتخطاه للمرة الأوىل 

منذ تتويجه باللقب الوحيد على اأر�سه قبل 15 عاما.
وقال دراغر اإن كل لعبي تون�س “حمرتفون، وكل واحد منا �سيكون متحفزا 

حتى ولو كنا نخو�س مباراة من اأجل ترتيب بني املراكز 15 و20«.

واعترب اأن بلوغ النهائي “مل يكن اأمرا مكتوبا، لكن ان �ساء اهلل ننال املركز 
الثالث هذه كرة القدم، علينا تقبل اإق�ساءنا على يد ال�سنغال. هم فريق كبري 

واأمتنى اأن يقوموا بعمل جيد يف النهائي«.
و�سدد على اأن ال�سعب التون�سي “ي�ستحق اأن يرانا نعود مع املركز الثالث”، 
م�سيفا “مباراة الأحد ل تزال يف الراأ�س والقلب وتوجع، ونريد اأن ن�سحح 

الأمور �سنلعب بقلب وعزمية لنفرح ال�سعب ونفرح اأنف�سنا«.
يف  تعادلت  بثالثة  واكتفت  البطولة،  مطلع  متوا�سعا  اأداء  تون�س  وقدمت 
النهائي  ثمن  يف  غانا  تتخطى  ان  قبل  املجموعات،  ل��دور  الثالث  املباريات 
النهائي، قدم ن�سور  1-1(. ويف ربع  التعادل  )5-4 بركالت الرتجيح بعد 
قرطاج اأف�سل اأداء لهم يف البطولة املقامة يف م�سر، بالتفوق بثالثية نظيفة 
مانيه  �ساديو  مثل  وجن��وم��ه  ال�سنغال  اأم���ام  اخل�����س��ارة  قبل  مدغ�سقر،  على 
لعب ليفربول الإنكليزي، ومدافع نابويل الإيطايل كاليدو كوليبايل الذي 

�سيغيب عن املباراة النهائية �سد اجلزائر ب�سبب تراكم النذارات.
لعبيه  بع�س  ق��درة  م�ساألة  ح�سم  جريي�س  رف�س  ال��ب��دين،  ال�سعيد  وعلى 
على امل�ساركة من عدمها، مثل القائد يو�سف امل�ساكني واحلار�س معز ح�سن، 

موؤكدا اأن ذلك يرتبط بالتعايف الذي �سيتم العمل عليه اليوم وغدا.
يف املقابل، تدخل نيجرييا التي ذاقت مرارة اخل�سارة 2-1 بركلة حرة رائعة 
املنتخبني  مباراة  من  الأخ��رية  الثواين  يف  حمرز  ريا�س  اجلزائري  للقائد 
بنكهة  اأي�سا  الثالث، لكن  املركز  انتزاع  الغد برغبة  لقاء  النهائي،  يف ن�سف 

تون�سية، اذ �سبق ملدربها الأملاين غرينوت رور تدريب فريق النجم ال�ساحلي، 
ويعاونه حاليا التون�سي نبيل الطرابل�سي. كما اأن رور يعرف جريي�س، زميله 

لأعوام يف بوردو الفرن�سي.
وردا على �سوؤال عما اذا كانت هذه اخلربة �ستمنح نيجرييا، املتوجة باللقب 
ق��رط��اج، قال  ن�سور  اأف�سلية يف مواجهة   ،2013 ع��ام  اآخ��ره��ا  ث��الث م��رات 
“خربتنا يف النجم ال�ساحلي التي كانت جتربة جيدة وذكرى  رور الثالثاء 
جميلة”، لكن “هم اأي�سا يعرفوننا، راأونا نلعب )...( لعبو تون�س يعرفون 

امللعب )امل�سيف ملباراة الغد(، نحن �ستكون املباراة الأوىل لنا«.
وتابع “حققوا العديد من التعادلت، لكن اأي�سا فوزا جميال على فريق نحن 
خ�سرنا اأمامه”، يف اإ�سارة اىل مدغ�سقر التي فازت على نيجرييا -2�سفر يف 

مناف�سات املجموعة الثانية �سمن الدور الأول.
اأ�ساف “بعد مباراة اجلزائر كانت ثمة بطبيعة احلال خيبة اأمل كبرية عندما 
تخ�سر يف الثانية الأخرية بركلة حرة كهذه، لكننا حللنا املباراة معنا وراأينا 
الفيديو مع الالعبني وراأينا اننا خ�سنا مباراة جيدة، حتى الح�ساءات كانت 
اخل�سارة  البطولة،  يف  الآن  حتى  رمبا  منتخب  اأف�سل  �سد   )...( ل�ساحلنا 

لي�ست عيبا. علينا ان نكون اإيجابيني وننهي ب�سكل جيد«.
اإيغلز”  “�سوبر  ملنتخب  الأف�����س��ل  م��ن  �سيكون  اأن���ه  الأمل����اين  امل����درب  وراأى 
)“الن�سور املمتازة”( النيجريي، اأن يعود اىل بالده “بفوز يف مباراة املركز 

الثالث، بدل من خ�سارة يف املباراة النهائية«.

تون�ص تقارب املركز الثالث بذهنية اأوملبية 

نيمار يف مع�سكر البي اإ�ص جي.. 
هل انتهت دراما العودة؟

اإىل  بعودته  ذروت��ه،  اإىل  نيمار  الربازيلي  النجم  اجل��دل حول م�ستقبل  و�سل 
تدريبات فريقه الفرن�سي باري�س �سان جريمان، بعد اأن قربته تقارير عديدة 

من الن�سمام لنادي ال�سابق بر�سلونة الإ�سباين.
للمو�سم  التح�سريي  الباري�سي  الفريق  ملع�سكر  الن�سمام  عن  نيمار  وتخلف 
اجلديد خالل الأ�سابيع املا�سية، كو�سيلة منه لل�سغط على اإدارة النادي، من 

اأجل ال�سماح له بالعودة اإىل بر�سلونة.
وزاد نيمار من حدة التوتر بينه وبني اإدارة �سان جريمان بن�سره مقطع فيديو 
يظهر فيه �سعار نادي بر�سلونة، لت�سري بعدها و�سائل اإعالم اإ�سبانية اأن النادي 

قد يوافق على رحيله، ولكن ب�سرط احل�سول على عر�س منا�سب.
ويريد م�سوؤولو النادي الفرن�سي ا�ستعادة ال�222 مليون يورو التي مت دفعها 
ل�سم نيمار من بر�سلونة يف �سيف 2017، بجانب مبالغ اإ�سافية، ومت اإبالغ 

النجم الربازيلي بهذا الأمر خالل اجتماع جرى بني الطرفني.
مطالب  مقابلة  على  بر�سلونة  ق���درة  يف  �سككت  الكاتالونية  ال�سحف  لكن 
باري�س �سان جريمان ل�سم نيمار، تظراً للمبالغ الكبرية التي اأنفقها الرب�سا 
على �سفقاته اجلديدة خالل الفرتة احلالية من النتقالت، والتي جتاوزت 
اأتلتيكو مدريد مقابل  اآخرها �سم غريزمان من  ال�230 مليون يورو، وكان 
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كما اأ�سارت �سحيفة ماركا املقربة من ريال مدريد اإىل اأن نيمار مل يتو�سل اإىل 
اإدارة نادي بر�سلونة، اخلا�سة برغبة النجم الربازيلي  حل مل�سكلة �سابقة مع 
يف احل�سول على اجلزء الثاين من مكافاأة جتديده لعقده الأخري مع النادي 

الكاتالوين.
وترجع الق�سة اإىل جتديد نيمار لعقده مع بر�سلونة يف 2016، حينها تقرر 
النجم الربازيل مل  اأن  43.5 مليون يورو، غري  منحه مكافاأة بلغت قيمتها 

يح�سل �سوى على 20 مليوناً فقط.
وما زال نيمار ُم�سرا على جني ما تبقى من مكافاأته )23.4 مليون يورو(، ما 
يدفع بر�سلونة للرتاجع عن ال�سفقة ب�سكل نهائي، خ�سو�ساً اأن الرب�سا ميلك 

يف �سفوفه لعبني قادرين على النهو�س بقوته الهجومية يف املو�سم املقبل. 



يحفرون نفقًا للهرب فيقعون بني اأيدي احلرا�ص
ل  و���س��ع  اأنف�سهم يف  الأرج��ن��ت��ني  ال�سجناء يف  م��ن  وج���د جم��م��وع��ة 
لكنهم  ال�سجن،  م��ن  للهرب  نفقاً  ح��ف��روا  اأن  بعد  عليه،  يح�سدون 
ال�سجناء يومني يف  وا�ستغرق  امل�سافة والجت��اه.   اأخطاأوا يف تقدير 
العمل على حفر نفق داخل �سجن فلورين�سيا فاريال يف بوين�س اآير�س، 
اإحدى  داخ��ل  النفق  انتهى  عندما  ذري��ع،  بف�سل  ب��اءت  خطتهم  لكن 
وحدات ال�سجن تخ�سع حلرا�سة م�سددة، بدًل من اأن ي�سقوا طريقهم 
اأقدام،   5 اأق��دام وبارتفاع   3 النفق حوايل  اإىل احلرية. وبلغ عر�س 
وللتاأكد من عدم افت�ساح اأمرهم، قام ال�سجناء باإخفاء فتحة النفق 
الهرب،  حاولوا  فعندما  ينفعهم،  مل  ذلك  اأن  اإل  اخل�سب،  من  بلوح 
اكت�سفوا اأنهم اتخذوا منعطفاً خاطئاً خالل عملية احلفر، ليجدوا 
اأنف�سهم وجهاً لوجه مع حرا�س ال�سجن. وكانت جمموعة ال�سجناء 
يق�سون عقوبتهم داخل الزنازين متو�سطة و�سديدة احلرا�سة بتهمة 
ال�سرقة، وكان من املقرر اأن يتم اإطالق �سراحهم خالل عامي 2021 
حماولة  تهمة  توجيه  مت  الفا�سلة،  الهرب  حماولة  وبعد  و2022. 
الهرب للمتهمني، بالإ�سافة اإىل تهمتهم الأ�سلية، وجرى توزيعهم 

على 7 زنازين منف�سلة، بح�سب موقع لد بابل.

اأفعى �سخمة تطالب بحقها من �سياد ال�سمك
ن��ادرة مل يكن يحلم بها  خا�س �سياد من مدينة هيو�سن جتربة 
ال�سمك يف جدول مائي �سغري  اإىل �سيد  اأو يتوقعها عندما ذهب 
���س��م��ال غ��رب��ي مقاطعة  ب��الي�����س  ب��ال��ق��رب م��ن منطقة ك��وب��رف��ي��ل��د 
التي  ال�سمكة  م��اك��ري  ت�سي�س  ال�����س��ي��اد  اأخ����رج  فعندما  ه��اري�����س. 
اأن  ك��ري��ك، يف ولي���ة تك�سا�س، وج��د  ا�سطادها م��ن ج���دول لن��غ��ام 
هناك خملوقا اآخر يطالب بها.. ولي�س اأي خملوق، اإذ كانت اأفعى 
�سخمة قد �سبقته اإىل ال�سمكة على ما يبدو. ون�سر ت�سي�س لقطات 
بها،  العالقة  العمالقة  الأفعى  ا�سطادها مع  التي  لل�سمكة  فيديو 
وقد  الأف��ع��ى  اللقطات  واأظ��ه��رت  في�سبوك.  موقع  يف  ح�سابه  على 
ال�سعب  بات من  والتفت حولها، بحيث  ال�سمكة  اأنيابها يف  غ��رزت 
على ت�سي�س اأن يح�سل عليها ب�سهولة. وقال ت�سي�س اإنه ا�سطر اإىل 
ا�ستخدام �سكينه للح�سول على �سمكته واإبعاد اأنياب الأفعى عنها، 
مو�سحا اأن الأفعى اأ�سيبت بجروح ب�سبب ال�سكني. وقال اإنه ا�سطر 
يف نهاية املطاف اإىل التخلي عن ال�سمكة، حتى بعد اأن انتزعها من 
اأنياب الأفعى. وهذه لي�ست املرة الأوىل التي يتناف�س فيها �سياد مع 
خملوق اآخر، وفقا ملوقع فوك�س نيوز الإخباري. ففي يونيو املا�سي، 
يف  الربيطانية،  كولومبيا  يف  م�ستاأجرة  �سيد  رحلة  طاقم  متكن 
اأن  بعد  ال��ق��ارب،  اإىل  مبا�سرة  يتجه  قاتل  ح��وت  ت�سوير  كندا، من 
متكن من �سيد �سمكة �سلمون عمالقة بوا�سطة �سنارته. وقال كال 
روبن�سون، قائد فريق بالك في�س �سارترز، يف بيان لقد كان يوما 

رائعا.. مل ي�سبق يل اأن راأيت �سيئا من هذا القبيل.

�سورة لعب �سطرجن يف املرحا�ص تثري �سدمة
بط اأحد لعبي ال�سطرجن  تعر�س عامل الريا�سة ل�سدمة عندما �سُ
م�سابقة  داخل مرحا�س، خالل  يغ�س  وهو  امل�سهود،  باجلرم  الكبار 
كربى. وانت�سرت �سورة لالعب الالتفي الت�سيكي، اإيغورز راو�سي�س، 
املرحا�س ومي�سك بهاتف حممول، خالل  وهو يجل�س على كر�سي 

م�ساركته يف بطولة �سرتا�سبورغ املفتوحة لل�سطرجن.
ومينع على الالعبني ا�ستخدام هواتفهم النقالة خالل امل�سابقات، 
على  ت�ساعدهم  ال��ت��ي  التطبيقات  بع�س  ا�ستخدامهم  م��ن  خ��وف��ا 
اأدائهم. ون�سرت �سحيفة  حتليل خطواتهم يف ال�سطرجن، وحت�سني 
“تلغراف” الربيطانية، �سورة الالعب وهو “يغ�س”، لفتة اإىل اأنه 

اعرتف بالفعل اأن الهاتف الذي عر عليه يف املرحا�س ملكه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يبحثون يف ن�ساأة الأر�ص حتت �سطح القمر 
يعتزم بع�س الباحثني احلفر يف الرتبة ال�سخرية للقمر لك�سف األغاز عن كوكب الأر�س ا�ستع�ست على العلماء منذ 
هبوط رواد الف�ساء على �سطح القمر لأول مرة قبل اأكر من ن�سف قرن ويتزامن ذلك مع اخلطوات احلثيثة التي 

تتخذها الدول وال�سركات لبناء بنية حتتية على �سطح القمر.
وتقول نظريات العلماء اإن القمر، الذي يبلغ حجمه ربع حجم الأر�س ووزنه اأقل 80 مرة من وزن الأر�س، ت�سكل 
منذ حوايل 4.5 مليار �سنة من بقايا ت�سادم وقع لكوكب الأر�س الأول وج�سم كوكبي يف مثل حجم كوكب املريخ. 

ودارت بقايا اجل�سم الكوكبي حول الأر�س قبل اأن تندمج يف القمر الذي نعرفه اليوم.
لكن عمر اأقدم ال�سخور التي مت العثور عليها على كوكب الأر�س يبلغ اأربعة مليارات �سنة، مما يرتك نقطة غام�سة 

اأمام العلماء عمرها 500 مليون �سنة خالل الفرتات الأكر ح�سما يف تكوين عاملنا.
وقال بيل بوتكي من ق�سم علوم الف�ساء يف معهد اأبحاث جنوب غرب بولدير الكثري من ن�سف املليار �سنة املفقودة 

يحتمل اأن تكون موجودة على القمر ب�سكل ما.
الكوكبية  الأج�سام  من  القمر  �سطح  ق�سفت  التي  النيزكية  الأحجار  اأو  القدمية  الأر���س  بقايا  اإن  بوتكي  ويقول 
لنا يف  اأخ��رى جم��اورة  وكواكب  كوكبنا  ت�سكل  كيفية  زمنية عن  ككب�سولت معلومات  ت�ستخدم  اأن  الأخ��رى ميكن 

النظام ال�سم�سي.
وتابع اإن هذا مينحنا فر�سة، عن طريق فهمنا للقمر، لفهم جميع هذه العوامل الأخرى اأي�سا... هذا الق�سف الذي 

حدث للقمر الأول ... قد حدث جلميع الكواكب.
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ملاذا ل ي�سرب طاقم الطائرة ال�ساي والقهوة؟
ك�سفت تقارير عديدة، اأن طاقم الطائرات ومهند�سي ال�سيانة ل ي�سربون 

ال�ساي والقهوة يف الطائرات، لأ�سباب تتعلق بالنظافة.
الطائرة،  م��ن  على  ال��ق��ه��وة  اأو  ال�����س��اي  ل�سرب  امل�سافرين  معظم  يتطلع 
الطاقة،  من  جرعة  على  واحل�سول  الطويلة،  ال��رح��الت  اأع��ب��اء  لتخفيف 
موؤخرا  اأظهرت  تقارير  اأن  اإل  املطارات،  يف  الطويلة  النتظار  �ساعات  بعد 
ب�سبب  ال��ط��ائ��رة،  امل��اء على م��ن  اأي م�سروب يحتوي على  ت��ن��اول  خ��ط��ورة 
الطريان ملوقع بزن�س  اإحدى م�سيفات  وقالت  امل�ستخدمة.  “قذارة” املياه 
الطائرة.  ال�ساخن على من  املاء  ي�سربن  الطريان ل  اإن�سايدر: م�سيفات 
من امل�ستحيل اأن ي�سربن القهوة اأو ال�ساي. ووفق بزن�س اإن�سايدر فاإن واحدة 
اأجريت  درا�سة  واأن  النظيفة،  املياه  اختبارات  يف  تف�سل  طائرات   8 كل  من 
مادة  على  احتوت  الطائرات،  على  املياه  بع�س  اأن  اأظهرت  عاما،   15 قبل 
الطيارين،  اأحد  ك��ورا، حذر  ا�ستفتاء على موقع  الكلوروفوم اخلطرة. ويف 
الطائرة،  من  على  امل��اء  على  حتتوي  م�سروبات  اأي  تناول  من  امل�سافرين 
انت�سار  ملنع  امل��اء،  م��وادا كيميائية يف  ت�ستخدم  الطائرات  اأن بع�س  م�سيفا 

البكترييا، مما ي�سبب ببع�س الرت�سبات اخلطرية، ومذاقا �سيئا للغاية.
ولفتت درا�سة ن�سرت يف دورية البحوث البيئية وال�سحة العامة، عام 2015، 
اإىل اأن البكترييا تتكون يف عملية نقل املاء من ال�ساحنات للطائرات، اأكر 
من تكونها من م�سدر املاء نف�سه، لذا على امل�سافر التفكري مرتني، قبل اأن 
يطلب كوبا �ساخنا من ال�ساي اأو القهوة، وعليه اأن يكتفي بع�سري معلب، اأو 

زجاجة مياه معدنية.

 الحتبا�ص احلراري يختار ال�سلحف الإناث
اأهم مناطق التكاثر  قد يكون م�ستقبل ال�سالحف البحرية يف واحدة من 
يف الراأ�س الأخ�سر مظلما ب�سبب ظاهرة الحتبا�س احلراري اأو ما ي�سمى 

اأحيانا الحرتار العاملي.
ومن املعروف علميا اأن حتديد جن�س ال�سالحف البحرية يتم ح�سب درجة 
تكون  عندما  الإن��اث  تنتج  اإذ  البي�س،  احت�سان  ف��رتة  اأثناء  بيئتها  ح��رارة 

درجة حرارة اأعلى من 31 درجة مئوية.
وبح�سب درا�سة علمية ن�سرت موؤخرا، فاإنه حتى اإذا مت كبح جماح “الحتبا�س 
احلراري” وجنح العامل يف خف�س درجات احلرارة، ف�ستكون ن�سبة الإناث 

من ال�سالحف البحرية، بحلول عام 2100، حوايل 99.86 يف املئة.
يف  احل���راري  الحتبا�س  ظاهرة  ا�ستمرت  اإذا  اأن��ه  اأي�سا،  ه��ذا  من  والأ���س��واأ 
م�سارها احلايل، فلن ينجو 9 من كل 10 �سالحف اأثناء يف فرتة ح�سانة 
البي�س ب�سبب “درجات احلرارة املرتفعة الفتاكة«. وقالت الأ�ستاذة بجامعة 
اأكرب  من  واح��دة  الأخ�سر  الراأ�س  جزر  “ت�ست�سيف  هوك�س  لو�سي  اإك�سرت 
ما  على  وت�ستحوذ  العامل،  يف  ال�سخمة  لل�سالحف  التع�سي�س  جمموعات 

ي�سل اإىل 15 يف املئة من اإجمايل التع�سي�س العاملي«.

خماوف من ات�ساع 
رقعة انت�سار اإيبول

اأعلن م�سوؤولون اكت�ساف اأول حالة 
ب�سرق  ج���وم���ا  م��دي��ن��ة  يف  اإي����ب����ول 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
احتمال  م���ن  ي��ث��ري خم�����اوف  مم���ا 
اأ�سرع  ب�����س��ورة  ال��ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار 
قرب  بال�سكان  مكتظة  منطقة  يف 

حدود رواندا.
وتطل جوما على اإحدى البحريات 
�سخ�س  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  ب��ه��ا  ويعي�س 
وت���ق���ع ع��ل��ى ب��ع��د اأك�����ر م���ن 350 
موقع  من  اجلنوب  اإىل  كيلومرتا 
ج����رى ف��ي��ه اك��ت�����س��اف ث����اين اأك���رب 

تف�س لالإيبول قبل عام.
انت�سرت  النزفية  احل��م��ى  اأن  غ��ري 
لت�سيب  اجلنوب  باجتاه  تدريجيا 
2500 �سخ�س وتودي بحياة  نحو 
الكونغو  يف   1600 على  ي��زي��د  م��ا 

الدميقراطية.
اإن����ه مل يت�سح  امل�����س��وؤول��ون  وق����ال 
املري�س  ه��ذا  خمالطة  م��دى  بعد 
التي  امل����دة  اأو  ج��وم��ا  لآخ���ري���ن يف 
متحدثة  وقالت  باملدينة.  ق�ساها 
ال����وزارة  اإن  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب��ا���س��م 
ل ت��������زال حت��������اول م���ع���رف���ة ه���ذه 

التفا�سيل.
قائد  كيتنجي  ري��ت�����س��ارد  واأو����س���ح 
فريق ال�ستجابة لإيبول يف جوما 
الواقعة  بوتيمبو  من  احلالة  هذه 
�سمال،  كيلومرت   200 ب��ع��د  ع��ل��ى 
املري�س  نقل  �سيجري  اأنه  م�سيفا 

اإىل بوتيمبو لتلقي العالج.

ترييزا ماي ترق�ص يف العطلة الأخرية
ترييزا  الربيطانية  ال���وزراء  رئي�سة  ا�ستغلت 
الأ�سبوعية  عطالتها  اآخ��ر  م��ن  واح���دة  م��اي 
حركاتها  بع�س  لعر�س  من�سبها  ت��رك  قبل 
اأغاين  اأ�سهر  اأنغام  على  الرق�س  ال�سهرية يف 
امللكة  اأو  ك���وي���ن(  م��ث��ل )دان�����س��ن��غ  اآب����ا  ف��ري��ق 

الراق�سة وماما ميا خالل اأحد املهرجانات.
ف���ي���دي���و، وهي  م���ق���ط���ع  م�������اي، يف  وظ����ه����رت 
ترق�س يف مهرجان هينلي بينما كان زوجها 
ي��رت��دون ربطات عنق �سوداء  اآخ���رون  ورج��ال 
يرتاق�سون حولها. وكانت ماي ت�سعى اأحياناً 
اإىل اإ�سفاء طابع فكاهي على عملها، بالرق�س 
يف اأماكن عامة رغم الأزمات التي تعر�ست لها 
حكومتها ب�سبب خروج بريطانيا من الحتاد 
الأوروب�����ي. ورق�����س��ت م��اي ال��ع��ام امل��ا���س��ي مع 
وبعدها  اأفريقيا،  جنوب  يف  مدار�س  تالميذ 
رق�ست بطريقة ت�سبه حركات الإن�سان الآيل 
ع��ل��ى خ�����س��ب��ة امل�����س��رح خ����الل م���وؤمت���ر حلزب 
كوين،  دان�سنغ  اأغنية  اأن��غ��ام  على  املحافظني 
وهي الرق�سة التي لقت انت�ساراً كبرياً على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.

الكامريات ت�سبط ل�سا ب�اأحقر �سرقة ممكنة      
�ست�سجل  املراقبة  كامريا  اأن  يدرك  املاكر  الل�س  يكن  مل 
كر�سي  على  مقعد  عجوز  رجل  ب�سرقة  النكراء  جرميته 
اأن الل�س  ال��غ��ري��ب يف الأم����ر  م��ت��ح��رك يف ق��ل��ب م��ن��زل��ه. 
الن��ت��ه��ازي مل ي��ت��وان ع��ن ���س��رق��ة م���ال ال��ع��ج��وز املقعد، 
فيما  التلفزيون،  ي�ساهد  ك��ان  بينما  خبيثة،  وبطريقة 
كانت املفاجاأة يف القيمة الإجمالية للمبلغ الذي جنح يف 
�سرقته. فبينما كان ديني�س بريت�س، البالغ من العمر 88 
عاما، يف منزله مبدينة ليدز، دخل الل�س النتهازي عليه 
وتقرب منه بطريقة ودية، فيما كان يبحث عن اأي �سيء 

ي�سرقه، بح�سب ما ذكرت �سحيفة مرتو الربيطانية.
واأثناء وجوده يف املنزل، راح الل�س يحاول ت�ستيت انتباه 
الرجل العجوز، ثم انتهز الفر�سة واأخذ حمفظة بريت�س، 

وبحث فيها واأخذ ما فيها.
بيد اأن املفاجاأة متثلت يف اأن ما �سرقه الل�س كان جمرد 
اإ�سرتلينية )نحو  5 جنيهات  بقيمة  واح��دة  ورق��ة مالية 
اإن  دايل،  ب��ول  بالتبني،  بريت�س  اب��ن  وق��ال  دولر(.   6.5
وال��ده مل ي��درك ح��دوث اأي �سيء ل��ه، مو�سحا اأن��ه ترك 

باب املنزل مفتوحا ب�سبب اجلو احلار.
املعني  ال�سخ�س  ات�سل   اأن  بعد  اإل  ال�سرقة  تكت�سف  ومل 
اأعقاب م�ساهدة اللقطات التي  برعاية بريت�س بدايل يف 
وهو  الهوية  جمهول  لل�سخ�س  املراقبة  كامريا  �سجلتها 
يدخل اإىل املنزل.  وتوجه اأفراد الأ�سرة اإىل منزل بريت�س 
وقال  النتهازي.  لل�س  امل�سجلة  اللقطات  �ساهدوا  حيث 
دايل اإنه �سعر بال�سدمة عندما �ساهد الت�سجيل، م�سيفا 
اأنه كان ميكن �سماع ما يقوله الل�س، لكن بلغة خمتلفة، 
يريده منه.  ما  اأو  الل�س  يقوله  ما  يفهم  وال��ده مل  واأن 
واأو�سح اأن الل�س عمل على ت�ستيت تركيز والده واأخفى 

عنه ما يقوم به اأثناء �سرقته للجنيهات من حمفظته.

م�سروقة �سيارة  يف  اأولد   4
�سرق 4 اأولد �سيارة رباعية الدفع، وترك اأحدهم ر�سالة 
اأن يتم �سبطهم بعيدا جدا عن املنزل بعد  لعائلته، قبل 
م�سافة  الأولد  واج��ت��از  ال�سرطة.  مع  امل��ط��اردة  ي�سبه  ما 
يف  النائية  الريفية  املناطقة  يف  بال�سيارة  كيلومرت  األ��ف 
اأفاد  ما  بح�سب  ال�سرطة،  بهم  اأم�سكت  اأن  اإىل  اأ�سرتاليا، 
م�سوؤولون. والأولد الأربعة �سبّي يف الرابعة ع�سرة من 
العمر، واثنان اآخران يف الثالثة ع�سرة، وفتاة يف العا�سرة 
ان��ط��ل��ق��وا يف رح��ل��ت��ه��م ه����ذه، ال�سبت،  ال��ع��م��ر، وق���د  م���ن 
يف  ال�سمك  �سيد  م��ع��ّدات  وو���س��ع��وا  امل���ال  جمعوا  بعدما 
بلدة روكهامبتون  اأخذوها من  �سيارة لإحدى عائالتهم 

ال�ساحلية، يف ولية كوينزلند.
عن  ف��ي��ه��ا  اأب��ل��غ��ه��م  لعائلته  ر���س��ال��ة  الأولد  اأح����د  وت����رك 
خمططاته. واأفادت �سرطة كوينزلند عن ر�سد ال�سيارة 
يف وقت مبكر من �سباح الأحد يف بلدة بانانا، حيث يعتقد 
اأن الأطفال �سرقوا وقودا قبل التوّجه جنوبا. وعر على 
املركبة م�ساء الأحد بالقرب من مدينة غرافتون، يف ولية 
نيو �ساوث ويلز املجاورة، على بعد 11 �ساعة بال�سيارة من 
املركبة  حما�سرة  اإىل  ال�سرطة  وا�سطرت  روكهامبتون. 
ح اأّي منهم  بعدما رف�س الأطفال اخلروج منها. ومل يت�سّ
توىّل القيادة، لكن ال�سرطة ترّجح اأن يكونوا قد تناوبوا 
عّدة  ال�سرطة حتقيقا يف  فتحت  وق��د  الأم���ر.  ذل��ك  على 

جنح من�سوبة اإىل الأطفال خالل رحلتهم هذه. زوار ينظرون اإىل الدب نابا يف حممية اأرو�صا بارنالند يف منتجع اأرو�صا اجلبلي، �صوي�صرا.  رويرتز

متو�سط العمر املتوقع 
للمراأة يف بكني 84 �سنة

املتوقع  ال��ع��م��ر  م��ت��و���س��ط  ارت���ف���ع 
�سنة   84.63 اإىل  بكني  يف  ل��ل��م��راأة 
قدرها  ب����زي����ادة   ،2018 ع�����ام  يف 
عقود  اأرب����ع����ة  ع����ن  ���س��ن��ة   12.37
ذك����رت �سحيفة  ح�����س��ب��م��ا  م�����س��ت، 
 ،2017 ع��ام  . يف  ديلي  ي��وث  بكني 
كان متو�سط العمر املتوقع ل�سكان 
وانخف�س  ���س��ن��ة.   82.15 ب��ك��ني 
والر�سع  الأم���ه���ات  وف��ي��ات  م��ع��دل 
يف عام 2018 بن�سبة 68 يف املئة و 
88 يف املئة بالرتتيب مقارنة بعام 
1979، وفقا لل�سحيفة التي نقلت 
ال�سحة  جلنة  ن�سرتها  اإح�����س��اءات 
ل��ب��ل��دي��ة ب��ك��ني. وان��خ��ف�����س معدل 
وف���ي���ات ال���ر����س���ع والأط����ف����ال دون 
املدينة  �سكان  م��ن  اخلام�سة  �سن 
وفاة   2.69 و   2.01 اإىل  امل�سجلني 
بالرتتيب  حي  مولود   1000 لكل 
يف عام 2018، لي�سل اإىل م�ستوى 
البلدان املتقدمة. وحققت الوقاية 
وعالجها  اخل��ل��ق��ي��ة  ال��ع��ي��وب  م���ن 
العام  نتائج ملحوظة خالل  ا  اأي�سً
حدوث  معدل  وانخف�س  املا�سي. 
عيوب الأنبوب الع�سبي من 1.01 
م��ول��ود ج��دي��د يف عام   1000 لكل 
 1000 ل���ك���ل   0.67 اإىل   2011
2018. وقد  مولود جديد يف عام 
العيوب  ح����دوث  م��ع��دل  ان��خ��ف�����س 
مل����دة ثماين  اخل��ل��ق��ي��ة اخل���ط���رية 
�سنوات متتالية، مع منع اأكر من 

70 باملئة من العيوب اخللقية.
ويف عام 2018، اتخذت بكني �سل�سلة 
م��ن ال��ت��داب��ري م��ث��ل اإن�����س��اء مراكز 
الفحو�سات  وت���ق���دمي  ال����ط����وارئ 
ال�سحية وتعميم املعرفة ال�سحية 
لتح�سني اخلدمات الطبية وتقليل 

خماطر عيوب الولدة.

ر�سائل املوا�ساة على مواقع التوا�سل غري مفيدة
الن�سية  الر�سائل  ا�ستخدام  اإىل  ال��ك��ث��ريون  يلجاأ 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  وامل��ن�����س��ورات 
والأخبار  والأ�سدقاء على احلوادث  الأهل  ملوا�ساة 
املوؤ�سفة، لكن درا�سة جديدة تقول اإن هذه الر�سائل 

غري جمدية. 
ووجد التقرير الذي اأ�سدره موقع ويب اإم دي، اأن 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمي  معظم 
الذين ي�سعرون باحلزن، يجدون اأن ر�سائل التعزية 
غري مفيدة ملوا�ساتهم، بل وميكن اأن تكون مزعجة 

يف كثري من الأحيان.
 1000 اأك��ر من  ال��ذي �سمل  ووج��د ال�ستطالع 
اأك���ر من  اأن  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  البالغني يف  م��ن 
الثالث  ال�سنوات  يف  حزينة  ب��اأوق��ات  م��روا  ثلثيهم 
اأحد  فقدان  ذل��ك  يف  مبا  كثرية:  لأ�سباب  املا�سية 
اأفراد الأ�سرة، اأو فقدان وظيفة، اأو فقدان ممتلكات، 

اأوعالقة عاطفية فا�سلة، اأو وعكة �سحية. 
الن�سية وتطبيقات  الر�سائل  اإىل  الكثريون  ويلجاأ 

و�سائل التوا�سل الجتماعي، للتعبري عن تعاطفهم 
مع �سديق اأو �سخ�س مقّرب، حيث يجدون يف هذه 
املواقع و�سيلة �سهلة ومي�سرة، وميكن ا�ستخدامها 

يف اأي زمان ومكان.
التي  ال�سائعة  العبارات  بع�س  ال�ستطالع  وح��دد 
يعانون من  الذين  الأ�سخا�س  للعديد من  قدمت 
الأمر  ي��ك��ون  اأن  ك��ان ميكن  ال��ق��ول:  احل���زن، مثل 
حول  فيها  املرغوب  غري  امل�سورة  تقدمي  اأو  اأ���س��واأ، 
كيفية التعامل مع الأح��زان، اأو ن�سر التعازي على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.
ونادراً ما كانت تلك التكتيكات فعالة، وكما تو�سح 
ال���درا����س���ة، ف����اإن الن�����زلق اإىل ه���ذه الأ���س��ال��ي��ب ل 
املوا�ساة،  يف  ال��ن��اج��ح��ني  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  يجعلك 
وح��ت��ى امل��ع��اجل��ني امل��ح��رتف��ني م��ا زال����وا يطورون 
فهمهم لكيفية تقدمي اأف�سل م�ساعدة لالأ�سخا�س 
�سحيفة  بح�سب  ع�سيبة،  ب��اأوق��ات  مي��رون  ال��ذي��ن 

ديلي ميل الربيطانية.

مايلي �ساير�ص ترف�ص 
اإجناب الأطفال وال�سبب؟

الأخري  بت�سريحها  �ساير�س  جدل كبريا  العاملية  مايلي  النجمة  اأث��ارت 
التعامل مع  يتم  ان  اأط��ف��ال اىل  ل��ن تنجب  انها  ا���س��ارت فيه اىل  ال��ذي 

الطبيعة ب�سكل اأف�سل، م�سّبهة الطبيعة باملراأة.
ت��ك��ون الطبيعة  “عندما  ال��ع��امل��ي��ة:  امل��ج��الت  ���س��اي��ر���س لإح����دى  وق��ال��ت 
غا�سبة ل تعبث معها مثل حال الن�ساء متاما، كوكب الأر�س قد ا�ستنفذ 
ول اأود اأن اأجنب اأطفال حتى اأ�سعر باأن طفلي �سيعي�س على الأر�س جنبا 
اإىل جنب مع الأ�سماك يف املياه”، واعتربت مايلي ان الب�سر قد حولوا 

الأر�س اإىل مكان ل ي�سلح للعي�س فيه.


