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حاكم راأ�س اخليمة يودع عامال ق�سى 38 عاما يف ديوان �سموه
•• راأ�س اخليمة- وام:

املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ودع 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة ام�س العامل �ضوالكال كالينجال اأبوبكر من 

الهند بعد اأن ق�ضى 38 عاماً عاماًل يف ديوان �ضموه.
اأبوبكر  ا�ضتقباله  خ��الل  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  واأع���رب 
على  وت��ق��دي��ره  �ضكره  ع��ن  حممد  ب��ن  �ضقر  مدينة  يف  �ضموه  بق�ضر 
جهوده واإخال�ضه يف عمله التي �ضطرت �ضرية طيبة �ضيذكرها اجلميع 
..متمنيا له التوفيق والنجاح يف حياته وعودة �ضاملة اإىل اأهله وعائلته.
)التفا�ضيل �س5(

اختيار دبي عا�سمة لالإعالم العربي 2020
•• القاهرة - وام:

قرر جمل�س وزراء االإعالم العرب يف ختام اجتماعات دورته اخلم�ضني 
يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة اأم�س والذي انعقد برئا�ضة اململكة 
العربية ال�ضعودية اختيار دبي عا�ضمًة لالإعالم العربي لعام 2020 
لالإعالم  كحا�ضنة  االإم���ارات  لدولة  املهم  ال��دور  على  تاأكيداً  وذل��ك 

العربي والدويل، وتقديراً للمكانة االإعالمية املتميزة لدبي.
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر دول��ة رئي�س  ب��ن  الدكتور �ضلطان  وق��ال معايل 
املجل�س الوطني لالإعالم، خ������الل تروؤ�ض����ته وفد الدولة امل�ض����ارك يف 
ال�ضمو  اإىل �ضاحب  بالتهنئة  نتق�����دم  العرب:  االإع��الم  جمل�س وزراء 
واإىل   ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
االأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات امل�ضلحة، مبنا�ضبة اختيار دبي عا�ضمة لالإعالم العربي لعام 

 .2020
)التفا�ضيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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اأ�ضدر مر�ضوما احتاديا بتعيني قا�ضيني من اأبناء الدولة
خليفة ي�سدر قانونا بتعديل بع�س اأحكام �سم 

اخلدمة يف قانون معا�سات ومكافاآت التقاعد باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ، ب�ضفته حاكماً الإمارة اأبوظبي، قانوناً بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم 
اأبوظبي،  املدنية الإم��ارة  التقاعد  ب�ضاأن معا�ضات ومكافاآت   2000 ل�ضنة   2
املوؤّمن عليهم من �ضم مدد خدماتهم ال�ضابقة عن  ّكن املواطنني  والذي يمُ
عملهم لدى من�ضاآت وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س العاملة خارج اإمارة اأبوظبي، 
جن�ضية  على  عليه  املوؤمن  ح�ضول  على  ال�ضابقة  اخلدمة  مدد  �ضم  وكذلك 
الدولة. من جهة اأخرى اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل املر�ضوم االحتادي رقم 95 ل�ضنة 2019م بتعيني 

قا�ضيني من اأبناء الدولة.                                          )التفا�ضيل �س3(

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

عنا�ضر االأمن يعاينون املوقع بالقرب من املطعم الذي قتل فيه الدبلوما�ضي

ــ 2019 ا�ضتقبل اأوائل الثاين ع�ضر للعام الدرا�ضي 2018 

حممد بن زايد: التفوق العلمي هو معيار مدى 
تقدم الدول ورهاننا على اأبنائنا املتميزين

•• اأبوظبي- وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة ام�س االأوائل من الطالب والطالبات يف 

ال�ضف الثاين ع�ضر للعام الدرا�ضي لعام 2018 �� 2019 واأولياء اأمورهم 
وعددا من القيادات التعليمية والرتبوية. وهناأ �ضموه �� خالل اللقاء الذي 
��� الطلبة واأولياء اأمورهم والقائمني على تعليمهم  جرى يف ق�ضر البطني 

بهذا التفوق الذي ياأتي ثمرة اجتهادهم ومثابرتهم. )التفا�ضيل �س2(

حممد بن زايد يخاطب اأبناءه من الطلبة املتفوقني   )وام(

يت�ضمن ق�ضايا املرحلة النتقالية بدون الإعالن الد�ضتوري

التوقيع على التفاق ال�سيا�سي يف ال�سودان بالأحرف الأوىل 
مداهمات واعتقالت �ضد �ضركات ال�ضرافة يف �ضنعاء

ة باجتاه جازان التحالف ي�سقط طائرة حوثية م�سيرّ
•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م ق���وات حت��ال��ف دع���م ال�ضرعية يف 
واإ�ضقاط  املالكي، اعرتا�س  الركن تركي  العقيد  اليمن، 
طائرة دون طيار )م�ضرّية(، اأطلقتها ميلي�ضيات احلوثي 
باجتاه  ام�����س،  �ضباح  �ضنعاء،  م��ن  اإي���ران  م��ن  املدعومة 

مدينة جازان جنوبي ال�ضعودية.
ال���ذي يتواجد  ال��وق��ت  اأن���ه يف  امل��ال��ك��ي،  العقيد  واأو���ض��ح 
اإىل  املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمني  اخلا�س  املبعوث  فيه 
اليمن يف �ضنعاء، ت�ضتمر حماوالت امليلي�ضيات احلوثية 
االإرهابية يف ا�ضتهداف البنى التحتية املدنية واملدنيني.

امل���ح���اوالت ت��ك�����ض��ف بجالء  اأن ه���ذه  امل��ت��ح��دث  واأ����ض���اف 
النزعة االإجرامية لهذه امليلي�ضيات ومتاديها با�ضتخدام 
ا�ضتمرار تهديدها لالأمن  االإرهابية، وكذلك  االأ�ضاليب 

االإقليمي والدويل.

اإرهابيو  اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  اأن  اإىل  امل��ال��ك��ي  واأ���ض��ار 
احلوثي كانت ت�ضتهدف االأعيان املدنية يف مدينة جازان، 
جنوبي ال�ضعودية، وفق ما نقلت وكالة االأنباء ال�ضعودية 

)وا�س(.
اأن  اإ�ضقاط الطائرة اجلديدة فيما �ضرح  املالكي  وياأتي 
اعرتا�س  م��ن  ال��ث��الث��اء،  م�ضاء  متكنت  التحالف  ق��وات 
واإ�ضقاط 3 طائرات م�ضرّية اأطلقتها امليلي�ضيات احلوثية 
االإره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن اإي����ران م��ن حم��اف��ظ��ة عمران 

باجتاه االأعيان املدنية مبدينة جازان واأبها.
اأم�س  االن��ق��الب��ي��ة،  احل��وث��ي  ميلي�ضيا  ن��ف��ذت  ذل���ك،  اإىل 
االأرب����ع����اء، ح��م��ل��ة اع���ت���ق���االت وم���داه���م���ات وا���ض��ع��ة �ضد 
�ضركات ال�ضرافة يف العا�ضمة اليمنية �ضنعاء اخلا�ضعة 
اجلديدة«  »الفئة  نقدية  اأوراق����اً  و���ض��ادروا  ل�ضيطرتها، 
اجلديدة  ال��ن��ق��دي��ة  االأوراق  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م���رر  حت��ت 

ال�ضادرة عن احلكومة ال�ضرعية.

ط����ال����ب����ان مت���ن���ع ع���الج 
والن�ساء  الأط���ف���ال  اآلف 

•• كابول-اأ ف ب:

ع�ضرات  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  اأغ��ل��ق��ت 
تديرها  ال��ت��ي  ال�ضحية  ال��ع��ي��ادات 
���ض��وي��دي��ة يف والية  اإغ���اث���ة  وك���ال���ة 
خطوة  يف  ك��اب��ول،  غ��رب��ي  وارداك 
االآالف  ع���ل���ى  ���ض��ل��ب��ا  ���ض��ت��ن��ع��ك�����س 
واالأطفال،  ال��ن�����ض��اء  م��ن  وخ��ا���ض��ة 

بح�ضب ما ذكرت الوكالة.
اأطراف  كافة  يتعر�س  م��ا  وغالبا 
الطبية  واملن�ضاآت  لالأطباء  النزاع 
اأفغان�ضتان، و�ضنت قوات االأمن  يف 
االأف���غ���ان���ي���ة ه��ج��وم��ا ع��ل��ى اإح����دى 
العيادات ال�ضحية االأ�ضبوع املا�ضي 
ما اأدى اىل مقتل اأربعة اأ�ضخا�س.

بيان،  االإغ���اث���ة يف  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
والية  طالت  االإغ���الق  عمليات  اإن 
اأغلقت  وارداك غربي كابول حيث 
77 من�ضاأة  اأ�ضل  طالبان 42 من 
ال�ضويدية  اللجنة  تديرها  �ضحية 

الأفغان�ضتان.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ي��ت��اأث��ر اأك���ر من 
5700 مري�س يوميا ب�ضبب هذا 

االإغالق.

•• اخلرطوم-وكاالت:

وقوى  ال�����ض��ودان  يف  ال��ع�����ض��ك��ري  املجل�س  وق���ع 
اأم�����س، باالأحرف  اإع����الن احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ري، 
اأزمة  حل��ل  يهد  بينهما  ات��ف��اق  على  االأوىل 
الطرفني  اندلعت بني  التي  االنتقايل  احلكم 

منذ اإطاحة الرئي�س عمر الب�ضري يف اأبريل.
وبح�ضور الو�ضيطني االإثيوبي واالأفريقي، مت 
ق�ضايا  يت�ضمن  ال��ذي  االت��ف��اق  على  التوقيع 
االإعالن  يت�ضمن  ال  لكنه  االنتقالية،  املرحلة 

الد�ضتوري.
وقالت قوى احلرية والتغيري اإن التوقيع على 
الوثيقة الثانية من االتفاق ال�ضيا�ضي املتعلقة 

بال�ضق الد�ضتوري �ضتتم اجلمعة املقبلة .
وي�����ض��م��ل االإع�������الن ال�����ض��ي��ا���ض��ي ال�����ذي وقعه  
الإجناز  ليال  مكثفة  حمادثات  بعد  الطرفان، 
ف�ضول،   6 ت�ضتعر�ضها  بندا   22 التفا�ضيل، 
الرتتيبات  و   ، امل��ر���ض��دة  امل���ب���ادئ  ع��ل��ى  ت��ن�����س 
ال��ت�����ض��ري��ع��ي ، و جلنة  امل��ج��ل�����س  االن��ت��ق��ال��ي��ة و 
التحقيق ، ومهام املرحلة االنتقالية، وامل�ضاندة 

االإقليمية والدولية.
ن�ضت  االنتقالية،  ب�الرتتيبات  يتعلق  وفيما 

الوثيقة على ت�ضكيل جمل�ضني، االأول جمل�س 
ال�ضيادة والثاين جمل�س ال��وزراء. اأما جمل�س 
ال�ضيادة فيت�ضكل من 11 ع�ضوا )5 ع�ضكريني 
مدنية  �ضخ�ضية  اإىل  باالإ�ضافة  مدنيني(  و5 

يتم اختيارها بالتوافق بني الطرفني.
جمل�س  رئا�ضة  على  التناوب  االت��ف��اق  وت��ن��اول 
انتقالية،  لفرتة  البالد  يحكم  ال��ذي  ال�ضيادة 

ت�ضتمر 3 اأعوام.

يرتاأ�س  اأن  ع��ل��ى  اجل���دي���د  االت���ف���اق  وي��ن�����س 
ل�21  االن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأوال  ال��ع�����ض��ك��ري��ون 
املدنيني  اإىل  الرئا�ضة  تنتقل  اأن  على  �ضهرا، 

ل�18 �ضهرا.
وفيما يتعلق مبجل�س الوزراء، ف�ضتختار قوى 
اإعالن احلرية والتغيري رئي�ضا للحكومة الذي 
ال����وزراء ال يتجاوز  م��ن  ع��دد  ب���دوره  �ضيختار 
والداخلية  ال���دف���اع  وزي����ري  ع���دا  ال��ع�����ض��ري��ن، 

املجل�س  ال��ع�����ض��ك��ري��ون يف  ي��خ��ت��اره��م��ا  ال��ل��ذي��ن 
ال�ضيا�ضي  االإع������الن  ي��ح��دد  ومل  ال�����ض��ي��ادي. 
�ضالحيات جمل�س ال�ضيادة اأو جمل�س الوزراء، 
املتوقع  ال��د���ض��ت��وري  االإع�����الن  اأن  ذك���ر  ل��ك��ن��ه 

توقيعه اجلمعة املقبلة �ضيحدد ذلك.
واأقر املجل�س عدم جواز تر�ضح من �ضغل من�ضبا 
يف جمل�س ال�ضيادة اأو جمل�س ال��وزراء اأو والة 
الواليات اأو حكام االأقاليم، يف االنتخابات التي 

تلي الفرتة االنتقالية مبا�ضرة.
املجل�س  وه��و  ال��ث��ال��ث  بالف�ضل  يتعلق  وفيما 
ال��ت�����ض��ري��ع��ي، اخ��ت��ل��ف ال��ط��رف��ان ح���ول ن�ضبة 
ال��ع�����ض��وي��ة، وات��ف��ق��ا ع��ل��ى امل��ن��اق�����ض��ة ب�����ض��اأن��ه يف 
جمل�س ال�ضيادة، وت�ضكيله يف فرتة ال تتجاوز 
90 يوميا من تاريخ ت�ضكيل جمل�س ال�ضيادة.

اأما فيما يتعلق بالف�ضل الرابع جلنة التحقيق، 
فقد ن�ضت الوثيقة على ت�ضكيل جلنة م�ضتقلة، 
بعد ت�ضكيل احلكومة االنتقالية، للتحقيق يف 
اأم��ام وزارة الدفاع يف  اأح��داث ف�س االعت�ضام 

الثالث من يونيو، وغريها من االأحداث.
اأي دعم  ال��وط��ن��ي��ة ط��ل��ب  ال��ل��ج��ن��ة  واأج�������ازت 
اقت�ضت  اإذا  التحقيق  جل��ن��ة  ب�����ض��اأن  اأف��ري��ق��ي 

احلاجة لذلك.

من اختالجات القرن الع�ضرين:
جلي�س اأثيوبيا، ق�سة 

ودور يف احلرب الكورية
•• الفجر - خرية ال�صيباين

واالإثيوبيون  الكوريون  امل�ضوؤولون  ي�ضتخدمه  الذي  التعبري  هو  هذا   ! الدم  اأخ��وة 
ا على نحو  اأي�ضً الكلمات  البلدين. وت�ضف هذه  العالقة بني  ي�ضتح�ضرون  عندما 
مع  الكورية  احل��رب  يف  االأثيوبيون  امل��ح��ارب��ون  يتقا�ضمها  التي  العالقة  منا�ضب، 
، واالأثيوبيون موجودون  اأنه منذئذ  اأ�ضقائهم الكوريني يف ال�ضالح. ويجب القول 

يف كوريا، األف منهم يعي�ضون اليوم يف بلد ال�ضباح الهادئ.
ا اإىل كوريا للدرا�ضة. وتتذكر  اأي�ضً اأنها �ضتتوجه  اأعلمت بيثيل جّدها  قبل عامني، 
 89 اإثيوبيا، يعتر جدها،  . يف  �ضعادة مني  اأك��ر  ك��ان  “لقد  ع��اًم��ا،:   22 ال�ضابة، 
عاًما ، بطال قوميا، �ضارك العقيد ميلي�ضي تي�ضيما يف احلرب الكورية بني 1950 
الكور االأثيوبيني يف احلرب  املحاربني  رابطة قدامى  رئي�س  ا  اأي�ضً وهو  و1953، 

ية.                                                        )التفا�ضيل �س13(

اغتيال دبلوما�سي تركي يف اأربيل
•• عوا�صم-وكاالت:

اىل  اأدى  الذي  الهجوم  املنا�ضب على  بالرد  بالقيام  ام�س  تركيا  توعدت 
مقتل موظف يف قن�ضليتها العامة يف مطعم يف اربيل ب�ضمال العراق كما 

اأعلن الناطق با�ضم الرئا�ضة.
وكتب ابراهيم كالني على تويرت �ضنقوم بالرد املنا�ضب على منفذي هذا 

الهجوم اجلبان لكن بدون حتديد من يقف وراء الهجوم.
وق��ت��ل ن��ائ��ب القن�ضل ال��رتك��ي ال��ع��ام يف ك��رد���ض��ت��ان ال��ع��راق واث��ن��ني من 
الدبلوما�ضيني االأتراك يف اإطالق للنار يف مدينة اأربيل �ضمايل العراق، 
النار  اأطلقا  اثنان  النباأ. واطلق م�ضلحان  اأكدت اخلارجية الرتكية  كما 
الطعام يف  يتناولون  كانوا  بينما  الثالثة،  االأت��راك  الدبلوما�ضيني  على 

اأحد املطاعم يف مدينة اأربيل، عا�ضمة اإقليم كرد�ضتان العراق.

اأمريكا تفر�ض قيودا على حركة دبلوما�ضيني اإيرانيني واأ�ضرهم

وا�سنطن: ل ت�سامح مع التهديدات الإيرانية يف م�سيق هرمز
•• وا�صنطن-وكاالت:

ف��ر���ض��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق��ي��ودا ���ض��ارم��ة ع��ل��ى حركة 
اأكر من ع�ضرة من الدبلوما�ضيني االإيرانيني واأ�ضرهم 
دبلوما�ضية  ملذكرة  وفقا  نيويورك،  يف  يعي�ضون  الذين 
املتحدة.  ل��الأمم  االإيرانية  البعثة  اإىل  اأمُر�ضلت  اأمريكية 
التي فر�ضتها  القيود  لنف�س  الدبلوما�ضيون  و�ضيخ�ضع 
الواليات املتحدة على وزير اخلارجية االإيراين حممد 
ج���واد ظ��ري��ف، ال���ذي و���ض��ل ي��وم االأح���د و���ض��ط توترات 

متزايدة بني البلدين.
وبعثة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��ني  التنقل  فقط  لهم  و�ضيتاح 
لدى  اإي����ران  �ضفري  وم��ق��ر  ال��دول��ي��ة  للمنظمة  ط��ه��ران 
بعد  يت�ضح  ومل  كنيدي.  ج��ون  وم��ط��ار  املتحدة  االأمم 

�ضبب ذلك.
مورغان  االأم��ريك��ي��ة،  اخلارجية  با�ضم  املتحدثة  قالت 

اأورتاغو�س، ام�س االأربعاء، اإن وا�ضنطن مل تتلق ر�ضالة 
الرنامج  للتفاو�س حول  االإيرانيني  نية  ب�ضاأن  خا�ضة 

النووي.
عربية،  نيوز  �ضكاي  مع  مقابلة  يف  اأورتاغو�س  واأ�ضافت 
واإال  التفاو�س،  االإيرانيني �ضوى  اأم��ام  اأنه ما من خيار 

فاإنهم �ضيظلون حتت العقوبات التي جرى فر�ضها.
االتفاق  م��ن  وا���ض��ن��ط��ن  ان�����ض��ح��ب��ت   ،2018 م��اي��و  ويف 
طهران،  على  �ضارمة  عقوبات  فر�س  واأع���ادت  ال��ن��ووي 
وتتباحث  املفاو�ضات  ط��اول��ة  اإىل  جم��ددا  جتل�س  حتى 

ب�ضاأن اتفاق جديد.
وتاأجج التوتر يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط خالل االآونة 
اإرب��اك حركة املالحة  االأخ��رية، حيث �ضعت طهران اإىل 
النفط  امل��ت��ح��دة ال���ض��ت��رياد  ال���والي���ات  ع��ل��ى ح��ظ��ر  ردا 
االإيراين، لكن اأورتاغو�س اأكدت اأن وا�ضنطن لن تت�ضامح 

مع التهديدات االإيرانية يف م�ضيق هرمز.

ملف لن يغلق �ضريعا:
اإيطاليا: ف�سيحة التمويل الرو�سي حترج �سالفيني

•• الفجر - خرية ال�صيباين   

اإنها ق�ضية حمرجة �ضيا�ضيا بالن�ضبة ملاتيو �ضالفيني. يف االأ�ضبوع املا�ضي ، ن�ضر 
وثالثة  اإيطاليني  ثالثة  جمع  للقاء  ت�ضجيال  االأمريكي،  نيوز  بازفيد  موقع 
رو�س، يف اأكتوبر 2018 ، يف فندق مرتوبول يف مو�ضكو.  التفا�ضيل �س15(

نائب املجل�س الع�ضكري يتبادل وثائق االتفاق مع اأحمد الربيعة القيادي يف قوى التغيري )رويرتز(

احتجاجات داخل الرملان على الف�ضيحة
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اأخبـار الإمـارات

ا�ضتقبل اأوائل الثاين ع�ضر للعام الدرا�ضي 2018 ــ 2019

حممد بن زايد: التفوق العلمي هو معيار مدى تقدم الدول ورهاننا على اأبنائنا املتميزين

•• اأبوظبي- وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
االأوائ��ل من  ام�س  امل�ضلحة  للقوات 
ال�ضف  يف  وال���ط���ال���ب���ات  ال���ط���الب 
ال����ث����اين ع�������ض���ر ل���ل���ع���ام ال���درا����ض���ي 
واأولياء   2019  �����  2018 ل��ع��ام 
اأم�����وره�����م وع�������ددا م����ن ال���ق���ي���ادات 
�ضموه  وهناأ  والرتبوية.  التعليمية 
�� خالل اللقاء الذي جرى يف ق�ضر 
اأمورهم  واأولياء  الطلبة   ��� البطني 
ت��ع��ل��ي��م��ه��م بهذا  وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى 
التفوق الذي ياأتي ثمرة اجتهادهم 
تعاون  اإىل  اإ����ض���اف���ة  وم��ث��اب��رت��ه��م 
املوؤ�ض�ضات  م���ع  االأ����ض���رة  وم��ت��اب��ع��ة 
موا�ضلة  لهم  ..متمنيا  التعليمية 
الدرا�ضية  م�����ض��ريت��ه��م  يف  ال��ت��ف��وق 

وحياتهم العلمية وامل�ضتقبلية.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
االهتمام  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
املدخل  كونه  من  ينطلق  بالتعليم 
ال�ضاملة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���رئ���ي�������ض���ي 
وامل�ضتدامة والطريق نحو اقت�ضاد 
املعرفة ولهذا تعمل دولة االإمارات 
ب��ق��ي��ادة �ضاحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
النموذجية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
باأرقى  ت���اأخ���ذ  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  مل��ن��ظ��وم��ة 

اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ومعايل  واالح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
اإبراهيم احلمادي وزير  ح�ضني بن 
جميلة  ومعايل  والتعليم  الرتبية 
وزيرة  امل��ه��ريي  م�ضبح  �ضامل  بنت 

دولة ل�ضوؤون التعليم العام.

املعايري العاملية مبا يخدم االأهداف 
التنموية الطموحة لدولتنا خالل 

ال�ضنوات املقبلة.
الطلبة  ���ض��م��وه خم��اط��ب��ا  واأ����ض���اف 
بهذه  اإال  تتطور  ال  ال���دول  ..”اإن 
ال��ن��وع��ي��ة امل��ت��ع��ل��م��ة وامل���ب���دع���ة واإن 

املتقدمة  ال��دول  اإىل م�ضاف  البلد 
اأعينكم  ن�����ض��ب  ����ض���ع���وا  ..دائ�����م�����ا 
بغ�س  العامل  دول  اأف�ضل  مناف�ضة 

النظر عن حجم هذه البلدان«.
احلقيقي  ال�ضباق  “اأن  �ضموه  واأكد 
العلمي  ال���ت���ف���وق  ه����و  ال����ع����امل  يف 

ال����دول  “اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
امل��ب��دع��ني ..فقد  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا  ت��ت��ق��دم 
نتمنى  عديدة  اأ�ضماء  التاريخ  خلد 
اال�ضم  ذلك  يكون كل منكم هو  اأن 
الذي �ضيجله التاريخ لي�ضرف اأهله 
وبلده”. ووجه �ضموه يف ختام اللقاء 

ت���ق���دم���ه���ا وت����ط����وره����ا ع���ل���ى مدى 
ال���ت���اري���خ ب����داأ وحت��ق��ق ب��ف��ك��رة من 

اأمثالكم املتميزين«.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اإن “رهاننا عليكم 
بهذا  اأن من�ضي  نريد  الأن��ن��ا  ال��ي��وم 

معيار  ه��و  العلمي  ال��ت��ف��وق  ..واأن 
اأ�ضا�ضه  ال����دول وع��ل��ى  ت��ق��دم  م���دى 
ت�ضنف ..واأنتم واأمثالكم املتميزون 
الهدف  ه����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ..ال����ره����ان 
الذي تتطلع اإليه وتن�ضده بالدنا”. 
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

املتفوقني  اأمهات  اإىل  حتية خا�ضة 
الف�ضل  لهن  وك���ان  �ضعني  ال��الت��ي 
االأكر يف تربية وتاأهيل هذا اجليل 

لتحقيق طموحه واأهدافه. 
ح�ضر اللقاء .. اللواء الركن طيار 
ال�ضيخ اأحمد بن طحنون بن حممد 

�سموه خماطبا الطلبة: �سعوا ن�سب اأعينكم مناف�سة اأف�سل دول العامل بغ�س النظر عن حجم هذه البلدان
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س جامبيا ي�سيد بالتطور احل�ساري والعمراين الكبي الذي ت�سهده الإمارات

•• ابوظبي-وام:

اأ�ضاد فخامة اآداما بارو رئي�س جمهورية جامبيا، باملكانة احل�ضارية واملتميزة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  بقيادة �ضاحب  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  تتبووؤها  التي 
وال��ت��ي جعلت   ،“ اهلل  “ حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
العامل ال�ضيما  املنطقة وعلى م�ضتوى  املتقدمة يف  ال��دول  اأه��م  اإح��دى  منها 
الكبري  وال��ع��م��راين  احل�ضاري  بالتطور  واأ���ض��اد  االقت�ضادي.  ال�ضعيد  على 
اأبوظبي ومعرا  اإم��ارة  وب�ضكل خا�س  االإم���ارات عموما  دول��ة  ت�ضهده  ال��ذي 
واال�ضتثماري مبا يحقق  االقت�ضادي  التعاون  بتعزيز جماالت  اهتمامه  عن 
ال��ذي عقده  االجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  اجلانبني.  ل��دى  امل�ضرتكة  امل�ضالح 
اإقامته  مقر  يف  االأول  اأم�����س  جامبيا  جمهورية  رئي�س  ب���ارو  اآدام����ا  فخامة 

ع��ام غرفة  امل��ه��ريي مدير  ه��الل  �ضعادة حممد  م��ع  االإم����ارات  بفندق ق�ضر 
القبي�ضي وهالل  اأبوظبي، وبح�ضور كل من عبداهلل غرير  جتارة و�ضناعة 
بوجانغ  فان�ضو  �ضعادة  و  اأبوظبي،  غرفة  ع��ام  مدير  نائبي  الهاملي  حممد 
�ضفري جمهورية جامبيا لدى الدولة وعدد من الوزراء وم�ضوؤويل احلكومة 
مف�ضل  �ضرح  اإىل  جامبيا  جمهورية  رئي�س  وا�ضتمع  اجلامبي.  اجلانب  من 
وواٍف عن غرفة اأبوظبي والدور الذي تقوم به يف امل�ضاهمة بتطوير وتنظيم 
ال�ضوؤون التجارية وال�ضناعية باإمارة اأبوظبي والرفع من تناف�ضية موؤ�ض�ضات 
قطاع االأعمال وتو�ضيع نطاق الفر�س اأمامهم من خالل توفري خدمات ذات 

م�ضتوى عاملي لهم مبا ي�ضاهم يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة.
واأكد �ضعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي على اأهمية اللقاء 
مع رئي�س جمهورية جامبيا ال�ضديقة، والوفد املرافق له، وذلك لتعريفهم 

املحلي واالإقليمي  ال�ضعيد  واملوؤثر على  الفاعل  اأبوظبي ودورها  على غرفة 
اأن�ضطته  باختالف  اأبوظبي  اإم��ارة  القطاع اخلا�س يف  كونها متثل  والعاملي، 
التجارية، وكيف ت�ضاهم منذ اإن�ضائها يف عام 1969 وحتى اليوم يف تطوير 
التي  املتميزة  املهام  اأن من  وال�ضناعية، مو�ضحاً  التجارية  ال�ضوؤون  وتنظيم 
تقدمها الغرفة توفري اأعلى م�ضتويات اخلدمة التي من �ضاأنها اأن ت�ضهم يف 

حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف اإمارة اأبوظبي.
قطاع  موؤ�ض�ضات  بني  التناف�ضية  رف��ع  يف  الغرفة  دور  على  املهريي  اأك��د  كما 
االأعمال وتوفري �ضبل الدعم الأع�ضائها، من خالل اإطالعهم على ما تقدمه 
التحديات  من  احل��د  يف  ت�ضهم  وقانونية،  وجت��اري��ة  ا�ضت�ضارية  خدمات  من 
نطاق  تو�ضيع  على  العمل  اإىل  باالإ�ضافة  يواجهونها،  قد  التي  وال�ضعوبات 
واأن�ضطة  وفعاليات  الغرفة،  تطرحها  خمتلفة  برامج  عر  اأمامهم  الفر�س 

االقت�ضادي  امل�ضهد  دع��م  يف  ي�ضهم  مب��ا  تطلقها  نوعية  وم��ب��ادرات  تنظمها، 
لتعزيز  التام،  اأبوظبي  ا�ضتعداد غرفة  على  املهريي  و�ضدد  اأبوظبي.  الإم��ارة 
كل  يف  اخلا�س  والقطاع  االأع��م��ال  بيئة  بني  واالقت�ضادي  التجاري  التعاون 
الفر�س  بكافة  التعريف  اأبوظبي وجمهورية جامبيا، من خالل  اإم��ارة  من 
وجذب  االأم���ن  توفر  التي  الت�ضريعية  االأنظمة  واأه���م  املتاحة  اال�ضتثمارية 
االأعمال  بيئة  اأن  اإىل  م�ضرياً  اجلانبني،  لكال  االأع��م��ال  ورج��ال  امل�ضتثمرين 
عاملية  تناف�ضية  ومقومات  ومتيناً،  قوياً  اقت�ضاداً  متلك  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
يف �ضهولة االأعمال وخف�س تكلفتها، ما جعل منها بيئة جاذبة للعديد من 
االأجنبية  اال�ضتثمارات  وتدفقت معها  الدولية،  وامل�ضارف  العاملية  ال�ضركات 
املبا�ضرة وغري املبا�ضرة، االأمر الذي يوؤكد قدرتها االقت�ضادية التناف�ضية على 

االأ�ضعدة االإقليمية والعاملية.

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا 
بتعيني قا�سيني من اأبناء الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
امل��ر���ض��وم االحت�����ادي رقم  ال���دول���ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س 
اأحمد  حممد  القا�ضي  بتعيني  2019م  ل�ضنة   95
ابتدائية  مبحكمة  رئي�ضا  العو�ضي  عبدول  اهلل  عبد 
اهلل  عبد  اأح��م��د  مايد  والقا�ضي  الثانية،  الفئة  على 
عبدول العو�ضي رئي�ضا مبحكمة ابتدائية على الفئة 
الثانية.  وقد اأدى القا�ضيان اليمني القانونية �ضباح 

ام�س اأمام م����عايل �ضلطان بن �ضعيد البادي الظاهري 
القا�ضيني  وزير العدل . ورحب معاليه خالل لقائه 
العدل  منظومة  اإىل  للقانون  كحماة  بان�ضمامهما 
من  تاأمل  الق�ضائية  ال�ضلطة  اأن  ..م��وؤك��داً  والق�ضاء 
القانون  �ضيادة  حتقيق  �ضبيل  يف  الكثري  الدولة  اأبناء 
وال��ع��دال��ة ال��ن��اج��زة واإح���ق���اق احل���ق، وال����ذي يتطلب 
داعياً  ال��دع��اوي،  الف�ضل يف  و���ض��رع��ة  االأح��ك��ام  ج���ودة 
الد�ضتور  ن�ضو�س  تطبيق  على  الدائم  احلر�س  اإىل 

والقوانني املرعية.

•• ابوظبي -وام:

طيار  الركن  ال��ل��واء  معايل  د�ضن 
فار�س خلف املزروعي القائد العام 
ات�ضاالت  �ضبكة  اأبوظبي  ل�ضرطة 
بالقيادة  اخلا�ضة  اأث��ري    LTE

العامة ل�ضرطة اأبوظبي.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة معاليه 
ملركز نظم املعلومات واالت�ضاالت 
يرافقه  ال��ق��ي��ادة  ����ض���وؤون  ب��ق��ط��اع 
����ض���ع���ادة ال��ع��م��ي��د ���ض��ع��ي��د حممد 
قطاع  م����دي����ر  ن����ائ����ب  ال���ك���ع���ب���ي 
الدكتور  والعميد  القيادة  �ضوؤون 
مهند�س حممد عبداهلل الزعابي 
املعلومات  ن���ظ���م  م���رك���ز  م���دي���ر 

واالت�ضاالت.
امل�ضاريع  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه   واط���ل���ع 
عملها  ونطاق  لل�ضبكة  التو�ضعية 
اأهدافها  ع��ن  ���ض��رح  اإىل  وا�ضتمع 
بخدمات  االرت����ق����اء  يف  ودوره�������ا 

ال�ضرطة الرقمية.
العمليات  غرفة  معاليه  زار  كما 
ال�ضرطية  ب��ال�����ض��ب��ك��ة  اخل���ا����ض���ة 
كيفيه  ح�����ول  ل�������ض���رح  وا����ض���ت���م���ع 
اخلا�ضة  اث����ري  ���ض��ب��ك��ة  م���راق���ب���ة 
ب�ضكل  اأدائ��ه��ا  ومتابعة  ب��ال��ق��ي��ادة 
لدورالغرفة  وا���ض��ت��م��ع  م�����ض��ت��م��ر 
على  مل�����ض��ت��خ��دم��ي��ه��ا  يف  ال����دع����م 
اخلدمات  لتوفري  ال�ضاعة  م��دار 

جمل�س وزراء الإعالم العرب يختار دبي عا�سمة لالإعالم العربي 2020

الإمارات ت�سارك يف الدورة اخلم�سني ملجل�س وزراء الإعالم العرب بالقاهرة

دبي عا�ضمة لالإعالم العربي.
واأ�ضار معاليه اإىل اأن دولة االإمارات 
مت���ت���ل���ك ب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة اإع���الم���ي���ة 
م���ت���ط���ورة وه����ي م���ه���ي���اأة مل��ث��ل هذه 
اإم����ارة  حتت�ضن  ح��ي��ث  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
دبي منتدى االإعالم العربي الذي 
االإع���الم���ي���ني  اآالف  ي�����ض��ت�����ض��ي��ف 
ال��ع��رب واالأج��ان��ب، وك��ذل��ك جائزة 
رواد  وملتقى  العربية،  ال�ضحافة 
التوا�ضل االجتماعي، وغريها من 
االإعالمية  والفعاليات  االأن�ضطة 
..ك�����م�����ا ي����ق����وم م����رك����ز ال�������ض���ارق���ة 
االإعالمي بتنظيم املنتدى الدويل 

للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�����ض��ل��ح��ة، مب��ن��ا���ض��ب��ة اخ��ت��ي��ار دبي 
ال��ع��رب��ي لعام  ل���الإع���الم  ع��ا���ض��م��ة 
2020، حيث توؤكد هذه اخلطوة 
املكانة املرموقة لدولة االإمارات يف 
قطاع االإعالم والتي جاءت نتيجًة 
اإر�ضاء  ال��ق��ي��ادة وروؤي��ت��ه��ا يف  ل��دع��م 
متطورة،  اإع���الم���ي���ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
وت��وف��ري ال���ظ���روف امل��الئ��م��ة لنمو 
وزراء  ن�ضكر جمل�س  ..كما  القطاع 
االإع����الم ال��ع��رب واأ���ض��ح��اب املعايل 
على مقرتح  املوافقة  على  ال���وزراء 
دول��ة االإم��ارات بخ�ضو�س عا�ضمة 

 ،2020 ل���ع���ام  ال���ع���رب���ي  االإع�������الم 
الوطني  املجل�س  ب��ه  ت��ق��دم  وال���ذي 
موؤ�ض�ضة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل���الإع���الم 

وطني االإمارات«.
دبي  اخ��ت��ي��ار  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ض���ح 
يتزامن  العربي  لالإعالم  عا�ضمًة 
م����ع ا���ض��ت�����ض��اف��ة دول������ة االإم��������ارات 
يقام  الذي   2020 اإك�ضبو  ملعر�س 
حتت �ضعار “توا�ضل العقول و�ضنع 
الأك��ر من  �ضيتيح  امل�ضتقبل”، مما 
املعر�س  زوار  م����ن  م���ل���ي���ون   30
التعرف على الفعاليات التي �ضيتم 
مدينة  اختيار  مبنا�ضبة  تقديها 

•• القاهرة - وام:

العرب  االإع��الم  وزراء  قرر جمل�س 
يف ختام اجتماعات دورته اخلم�ضني 
يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة 
ام�س والذي انعقد برئا�ضة اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة اخ��ت��ي��ار دبي 
ال��ع��رب��ي لعام  ع��ا���ض��م��ًة ل���الإع���الم 
الدور  على  تاأكيداً  وذلك   2020
كحا�ضنة  االإم�������ارات  ل���دول���ة  امل��ه��م 
لالإعالم العربي والدويل، وتقديراً 

للمكانة االإعالمية املتميزة لدبي.
بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  وق��ال 

عا�ضمًة  دب����ي  اخ���ت���ي���ار  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
لالإعالم العربي.

ال��دك��ت��ور �ضلطان بن  واأك���د م��ع��ايل 
اأح��م��د اجل��اب��ر اأن دول���ة االإم����ارات، 
ومن خالل روؤية القيادة الر�ضيدة، 
قطاع  يف  ون�ضط  فاعل  ب��دور  تقوم 
االإعالم ولن تدخر اأي جهد لدعم 
االإعالمية  وامل���ب���ادرات  امل�����ض��روع��ات 
ت�ضاهم  ال��ت��ي  وامل��ب��دع��ة  الطموحة 
االعالم  قطاع  تطوير  يف  بفاعلية 
العربي وتعزيز دوره، والو�ضول به 
اإىل العاملية من خالل االنفتاح على 
والتوا�ضل  واحل�ضارات،  الثقافات 

اأح��م��د اجل��اب��ر وزي����ر دول����ة رئي�س 
خالل  ل��الإع��الم،  الوطني  املجل�س 
ت��روؤ���ض��ه وف���د ال���دول���ة امل�����ض��ارك يف 
العرب:  االإع������الم  وزراء  جم��ل�����س 
�ضاحب  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  “نتقدم 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل”، 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”،  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  و�ضاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

لالت�ضال احلكومي، وهناك العديد 
واالأن�ضطة  الفعاليات  م��ن  غريها 
ل���ل���دور املهم  ال���ت���ي ت��ع��د ان��ع��ك��ا���ض��اً 
لدولة االإم��ارات يف قطاع االإعالم. 
وقال معايل �ضلطان اأحمد اجلابر: 
والتعاون  التن�ضيق  على  “نحر�س 
الدول  بجامعة  االإع���الم  اإدارة  م��ع 
ال��ع��رب��ي��ة، واحت�����اد اإذاع������ات ال���دول 
ال�ضحفيني  وج��م��ع��ي��ات  ال��ع��رب��ي��ة، 
وجهاز  العربية،  واالأدب���اء  والكّتاب 
تلفزيون وموؤ�ض�ضة االإنتاج امل�ضرتك 
الفعاليات  الإث����راء  اخل��ل��ي��ج،  ل���دول 
تنظيمها  على  العمل  �ضيتم  ال��ت��ي 

ال�������ض���وء على  م���ع���ه���ا، وت�������ض���ل���ي���ط 
الوطنية  وثوابتنا  االأ�ضيلة  قيمنا 
مبادئ  على  وال��رتك��ي��ز  ال��را���ض��خ��ة، 
والت�ضامح  وال��و���ض��ط��ي��ة  االع���ت���دال 
وم��ك��اف��ح��ة ال���ت���ط���رف واالإره��������اب، 
االإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليه  م��وؤك��داً 
حا�ضنًة  دوره��ا  تر�ضيخ  يف  ما�ضية 

لالإعالم العربي.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن دول���ة االإم����ارات 
و�ضائل  م���ن  ال���ع���دي���د  ت�����ض��ت�����ض��ي��ف 
االإع���������الم ال���ع���رب���ي���ة واالأج���ن���ب���ي���ة، 
االإعالمية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وك���ذل���ك 

العربية.

التي  املهنية  االإعالمية  املمار�ضات 
احلقائق  ا���ض��ت��ق�����ض��اء  ع��ل��ى  ت���ق���وم 
ذلك،  ولتحقيق  االأكاذيب،  وتفنيد 
بامل�ضوؤولية  االل��ت��زام  تعزيز  علينا 
لو�ضائل  وال��وط��ن��ي��ة  االأخ���الق���ي���ة 
ال�ضرف  مواثيق  وتفعيل  االإع��الم، 
االإع����الم����ي����ة ال���ت���ي حت�����دد االأط�����ر 

ودولياً«.
واأ�ضاف معاليه: “اإن االإعالم بكافة 
اأ�ضكاله واأطيافه يتحمل م�ضوؤولية 
ك����ب����رية اأم��������ام امل���ج���ت���م���ع���ات، ل����ذا، 
القوانني  تعزيز  ال�����ض��روري  فمن 
ال����رادع����ة وجترمي  وال��ت�����ض��ري��ع��ات 
االإعالمية  وال�ضيا�ضات  املمار�ضات 

التي تعتمد على الت�ضليل، ونوؤكد 
الالزمة  االآل���ي���ات  و���ض��ع  ����ض���رورة 
الزائفة  االأخ���ب���ار  ن�ضر  م��ن  للحد 
وعدم ال�ضماح للمن�ضات االإعالمية 
بتدوير ال�ضائعات واالأخبار امل�ضللة، 
ودعم  ت�ضجيع  ط��ري��ق  ع��ن  وذل����ك 
ال��وط��ن��ي اجل���اد وتطوير  االإع����الم 

•• القاهرة-وام:

بن  �ضلطان  الدكتور  معايل  تراأ�س 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم، وفد 
اأعمال  يف  امل�ضارك  االإم����ارات  دول��ة 
وزراء  ملجل�س  اخل��م�����ض��ني  ال�����دورة 
ام�س  عقدت  التي  العرب  االإع���الم 
ال���ع���ام���ة جلامعة  االأم����ان����ة  مب��ق��ر 

الدول العربية بالقاهرة.
وبهذه املنا�ضبة، اأكد معايل الدكتور 
دولة  اأن  اجلابر  اأحمد  بن  �ضلطان 
القيادة  ظ��ل  يف  ما�ضية  االإم�����ارات 
االنفتاح  ن��ه��ج  برت�ضيخ  ال��ر���ض��ي��دة 
البّناء  االإيجابّي  والعمل  والتعاون 
الذي اأر�ضاه الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ 
“طيب  اآل نهيان  زاي��د بن �ضلطان 
اهلل ثراه”. وقال معاليه: “ ت�ضهد 
وتطورات  م�����ض��ت��ج��دات  منطقتنا 
نظراً  ح�ّضا�س،  ظرف  يف  مت�ضارعة 
العديد  يف  ال��ت��وت��ر  ح����دة  ل��ت��زاي��د 
م��ن االأزم������ات، االأم����ر ال���ذي ي�ضع 

توجهات  يف  رئي�ضيا  وم���وؤث���را  ع���ام 
ل���ذا علينا اال���ض��ت��م��رار يف  ال�����دول، 
العمل مبا ي�ضمن تطوير اإعالمنا 
العربي ليو�ضل ر�ضالتنا االإيجابية 
املهم  ..وم������ن  اأج���م���ع  ال���ع���امل  اإىل 
جدا اإعالء قيم الت�ضامح وال�ضالم 
والعي�س امل�ضرتك داخل املجتمعات، 
وجتنب املمار�ضات االإعالمية التي 
وخطاب  ال��ت��ح��ري�����س  ع��ل��ى  تعتمد 
الكراهية، وتعزيز القيم االإيجابية 
وال���ب���ع���د االإن�������ض���اين يف االإع������الم، 
وت�����ض��ج��ي��ع احل�������وار ب����ني االأدي�������ان 
والثقافات، واإنتاج حمتوى اإعالمي 
املجتمعات  ونزيه، حلماية  متوازن 

من االأفكار الهدامة واملتطرفة.
واأعرب معاليه عن �ضكره لالأمانة 
العربية  ال����دول  جل��ام��ع��ة  ال��ع��ام��ة 
اجتماع  تنظيم  يف  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 
جمل�س وزراء االإعالم العرب، وما 
ع��ل��ى مدى  اج��ت��م��اع��ات  م��ن  �ضبقه 
جهودها  وعلى  املا�ضيني،  اليومني 
امل�ضرتك  العربي  العمل  تعزيز  يف 

م�ضاعفة  م�ضوؤولية  عاتقنا  على 
االإعالم  قطاع  ر�ضالة  تعزيز  ب�ضاأن 
خدمة  يف  دوره  وت��ر���ض��ي��خ  ال��ع��رب��ي 
ما  واإن  واأول����وي����اِت����ن����ا،  ق�����ض��اي��ان��ا 
اأن  علينا  يحتم  منطقتنا  ت�ضهده 
ن���وا����ض���ل ال��ع��م��ل وال���رتك���ي���ز على 
ك��اف��ة االإم��ك��ان��ي��ات وال�ضبل  ت��وف��ري 
التي تعزز من دور اإعالمنا العربي 
وتعظيم  ال����ت����ح����دي����ات  مل����واج����ه����ة 
والدفاع  واالإي���ج���اب���ي���ات،  ال��ف��ر���س 
وديِننا  وث��ق��اف��ِت��ن��ا  م���وروث���ن���ا  ع���ن 
الو�ضطية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  احل��ن��ي��ف 
ونبذ  وال���ت�������ض���ام���ح،  واالع������ت������دال 
والتطرف، وعلينا كذلك  االإره��اب 
قطاع  تطوير  فر�س  من  نعزز  اأن 
ت�ضجيع  ع���ر  ال���ع���رب���ي،  االإع�������الم 
تبني  على  االإع��الم��ي��ة  موؤ�ض�ضاتنا 
اأدوات  على  قائمة  ا�ضرتاتيجيات 
التطور  ملواكبة  اجل��دي��د،  االإع���الم 
متطلبات  وت��ل��ب��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
التاأثري  لتحقيق  �ضماناً  الع�ضر، 
املطلوب خلطابنا االإعالمي عربياً 

ملمار�ضة  االأخ��الق��ي��ة  وال�����ض��واب��ط 
مهنة االإعالم«.

“يبقى االإره��اب والتطرف  وق��ال: 
العدو االأول، واملر�س الذي يزعزع 
قدراتها،  وي��ق��و���س  ال����دول  ب��ن��ي��ان 
حماربة  ع��ن  نغفل  اأال  علينا  ل���ذا 
ومواجهة  اخل���ط���رية،  االآف����ة  ه���ذه 
ويحت�ضنها،  ويولها  يدعمها  من 
ف��ال��ف��ك��ر ال���ه���دام ه��و ال��ع��دو االأول 
والتطور”  واال���ض��ت��ق��رار  للتنمية 
..م�ضرياً اإىل اأهمية اإبراز املبادرات 
التطرف  حت�����ارب  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
واالإره��������اب وت��ن��ب��ذ ال���ع���ن���ف، حيث 
اإن ل��دول��ة االإم������ارات ال��ع��دي��د من 
مواجهة  ت�ضتهدف  التي  امل��ب��ادرات 
ال��ت��ط��رف واالإره������اب، ون��ح��ن على 
املبادرات  ه���ذه  مل�����ض��ارك��ة  ا���ض��ت��ع��داد 
واخلرات مع كافة الدول العربية، 
لتعزيز جهودها يف حماربة االأفكار 
اأن  اإىل  معاليه  واأ���ض��ار  الظالمية. 
ونقل  ترويج  اأداة  يعد  االإع��الم مل 
راأي  �ضانع  اأ�ضبح  بل  فقط،  اأخبار 

واجلدير  امل����ج����االت.  خم��ت��ل��ف  يف 
بالذكر اأن املكتب التنفيذي لوزراء 
االإع��������الم ال����ع����رب ق����د اأق������ر اأث���ن���اء 
العا�ضرة  ال��ع��ادي��ة  ال����دورة  اج��ت��م��اع 
يف ال���ري���ا����س، امل���ق���رتح االإم���ارات���ي 
فكرياً  حم����وراً  الت�ضامح  ب��اع��ت��م��اد 
لعام  العرب  االإع��الم  وزراء  ملجل�س 
“دور و�ضائل  2019 حتت عنوان 
ثقافة  تعزيز  يف  ال��ع��رب��ي  االإع����الم 
املقرتح  دع�����ا  ح���ي���ث  الت�ضامح”، 
العمل  ����ض���رورة  اإىل  االإم�����ارات�����ي، 
الناجحة  ال���ت���ج���ارب  اإب�������راز  ع��ل��ى 
و�ضائل  خ����الل  م���ن  ال��ت�����ض��ام��ح  يف 
والرقمية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  االإع�������الم 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ض��ل  وو���ض��ائ��ل 
املبادرات  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  وت�����ض��ل��ي��ط 
التي  احل���ك���وم���ي���ة  وال�������ض���ي���ا����ض���ات 
و�ضلوكاً  م��ف��ه��وم��اً  الت�ضامح  ت��ع��زز 
على  والرتكيز  واجتماعياً،  ثقافياً 
ل��رت���ض��ي��خ مفاهيم  ال�����ض��ب��اب  ج��ي��ل 
الت�ضامح عر الرامج  وممار�ضات 

التفاعلية الهادفة.

جمل�س قيادات ال�سرطة بوزارة الداخلية يبحث فى اأبوظبي ا�سرتاتيجية تطوير الأداء
•• ابوظبي-وام: 

�ضاحي  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ت����راأ�����س 
خلفان متيم، نائب رئي�س ال�ضرطة 
واالأمن العام بدبي، رئي�س جمل�س 
الداخلية،  بوزارة  ال�ضرطة  قيادات 
ام�س  عقد  ال��ذي  املجل�س  اجتماع 

مبقر الوزارة يف اأبوظبي.
ح�ضر االجتماع اللواء عبد العزيز 
ال�������ض���ري���ف���ي، م���دي���ر عام  م���ك���ت���وم 

�ضرطة اأم القيوين، واللواء مكتوم 
�ضرطة  ع��ام  مدير  ال�ضريفي،  علي 
عجالن  حمد  والعميد  اأب��وظ��ب��ي، 
ال�ضرطة  ع����ام  م���دي���ر  ال��ع��م��ي��م��ي، 
والعميد  االحت�����ادي�����ة،  اجل��ن��ائ��ي��ة 
نائب  الطنيجي،  نايع  ب��ن  حممد 
الفجرية،  ل�����ض��رط��ة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
االأحمد،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  وال��ع��م��ي��د 
نائب مدير عام ال�ضرطة اجلنائية، 
ع���ب���دال���رح���م���ن حممد  وال���ع���م���ي���د 

الداخلية،  ب���وزارة  الوقائي  االأم��ن 
وال����ل����واء ع���ب���داهلل خ��ل��ي��ف��ة امل����ري، 
العام ل�ضرطة دبي، واللواء  القائد 
ال�ضيخ �ضلطان النعيمي، قائد عام 
���ض��رط��ة ع��ج��م��ان، وال����ل����واء �ضيف 
الزري ال�ضام�ضي، قائد عام �ضرطة 
بن  واللواء علي عبداهلل  ال�ضارقة، 
�ضرطة  عام  قائد  النعيمي،  علوان 
ال�ضيخ  وال����ل����واء  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
را���ض��د ب��ن اأح��م��د امل��ع��ال ق��ائ��د عام 

التنفيذي  املكتب  رئي�س  العوي�س، 
وعدد  امل��خ��درات،  مكافحة  ملجل�س 

من كبار ال�ضباط بالوزارة.
ون����اق���������س االج����ت����م����اع ع��������ددا من 
امل���وا����ض���ي���ع امل����درج����ة ع��ل��ى ج���دول 
اأع���م���ال امل��ج��ل�����س، م��ن��ه��ا م��ا يتعلق 
االإن�����ض��ان، وجهود  مب��راع��اة حقوق 
جرائم  مكافحة  جلنة  واإجن�����ازات 
العودة  وق�ضايا  بالب�ضر،  االجت���ار 
املتخذة  االإب��ع��اد، واالإج����راءات  بعد 

حيال ذلك، والق�ضايا االأمنية.
ك���م���ا ن���اق�������س امل��ج��ل�����س ع������ددا من 
العامة  وال�����ض��ي��ا���ض��ات  امل���وا����ض���ي���ع 
ال��داخ��ل��ي��ة، وال���ت���ي تتعلق  ل�����وزارة 
يف  االأداء،  ت��ط��وي��ر  باإ�ضرتاتيجية 
اطلع  فيما  ال���وزارة  قطاعات  كافة 
املوا�ضيع  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
بوزارة  التدريب  ب�ضيا�ضة  املتعلقة 
بالدولة،  وق��ط��اع��ات��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة 
وعدد من االأمور االأخرى الهامة.

�سرطة اأبوظبي تد�سن �سبكة الت�سالت اأثي

ب�ضهولة وي�ضر.
 وت����رك����ز خ����دم����ات ال�����ض��ب��ك��ة على 
للعمل  الرقمية  توفري اخلدمات 

امليداين ال�ضرطي   .
مهند�س  ال��دك��ت��ور  العميد   وقال 
حم��م��د ع��ب��داهلل ال��زع��اب��ي مدير 
مركز نظم املعلومات واالت�ضاالت 
من  ال����ع����دي����د  ح���ق���ق  امل����رك����ز  ان 
االإجن�����������ازات ����ض���م���ن ج����ه����وده يف 
االرتقاء مبنظومة تطوير العمل 

ال�ضرطي واالأمني.
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اأخبـار الإمـارات
الثقايف الربيطاين : الإمارات من اأ�سرع الدول يف اختبار اللغة الإجنليزية IELTSعلى الكمبيوتر

•• دبي-وام: 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن  الريطاين  الثقايف  املجل�س  اكد 
اأ���ض��رع ال���دول يف ال��ع��امل ال��ت��ي تبنت اخ��ت��ب��ار اللغة  تعد واح���دة م��ن 
االإمارات  دول��ة  ت�ضنف  الكمبيوترحيث  على   IELTS االإجنليزية 
العربية املتحدة االآن يف املرتبة الثانية عامليا من حيث اعتماد ال�ضيغة 
اجلديدة لالختبار حيث تاأتي بعد ال�ضني التي حلت يف املرتبة االأوىل 

وقبل الهند التي جاءت يف املرتبة الثالثة.
وكان اختبار اللغة االإجنليزية IELTS قد قدم ن�ضخته االإلكرتونية 

على الكمبيوتر يف وقت �ضابق من هذا العام.
�ضتة  امل��ت��زاي��د  للطلب  وتلبية  ال��ري��ط��اين  ال��ث��ق��ايف  املجل�س  واف��ت��ت��ح 
بالدولة  اأرب��ع مدن  الكمبيوتر يف  IELTS عر  مراكز الختبارات 

هي: اأبوظبي ودبي وال�ضارقة والعني ومتتلك دبي اأحد اأعلى معدالت 
 24% اختيار  مع  الكمبيوتر  على   IELTS الختبارات  التحول 

من املتقدمني لل�ضيغة اجلديدة لالختبار منذ اإطالقها.
على  املتزايد  الطلب  يرتبط  الريطاين  الثقايف  املجل�س  وبح�ضب 
اإتقان اللغة االإجنليزية يف دولة االإمارات العربية املتحدة  اختبارات 
تهدف  والتي   2021 روؤي��ة  مثل  احلكومية  باملبادرات  وثيق  ب�ضكل 
مهارة  االإجنليزية  اللغة  وتع�����تر  وتن�����ميته  االقت������ضاد  ت�����نويع  اإىل 
االأعمال  ت�ضهيل  يف  م��وؤث��را  وع��ام��ال  امل�ضتقبلية  للوظائف  اأ�ضا�ضية 
االإماراتية  املواهب  لتمكني  فعالة  وطريقة  احل��دود  عر  التجارية 
ب��االأدوات الالزمة للمناف�ضة مع القوة العاملة  من خالل تزويدهم 

العاملية.
اللغة  الإت��ق��ان  م��ع��دل  ب��اأع��ل��ى  تتمتع  االإم�����ارات  ان  اىل  املجل�س  ون��ب��ه 

االإجنليزية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي حيث �ضجلت 47.27 
نقطة على موؤ�ضر اإتقان اللغة االإجنليزية اال انه ال يزال لديها جمال 
التدريب  و�ضيكون  العاملية  باملعايري  مقارنتها  عند  للتح�ضني  كبري 
لالنتقال  ���ض��روري��ا  اأم���را  املهنية  وامل��ه��ارات  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  على 

بالدولة اإىل اقت�ضاد قائم على املعرفة.
ويقول ديب اأديكاري مدير االختبارات االإقليمية يف اخلليج يف املجل�س 
الثقايف الريطاين ي�ضاهم اختبار IELTS على الكمبيوتر بالفعل 
اخليارات  وتنوع  التنقل  وحرية  وال��راح��ة  املالءمة  جوانب  زي��ادة  يف 
هذه  اأن  وي�ضرنا  االإم���ارات  يف  لالختبار  املتقدمني  جلميع  بالن�ضبة 
ال�ضيغة اجلديدة قد القت القبول والرتحيب ونحن نعمل بكل تفان 
والتزام من اأجل دعم تطور اللغة االإجنليزية يف جميع اأرجاء الدولة 

وتزويد ال�ضباب باملهارات الالزمة للم�ضتقبل.

ويل عهد الفجية يكرم اأوائل الثانوية العامة
•• الفجرية -وام:

حمد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
عهد  ويل  ال�������ض���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
التي  ال�ضيا�ضات  اأهمية  الفجرية 
نظام  ت��وف��ري  يف  ال��دول��ة  تنتهجها 
تعليمي ذي جودة عالية، ي�ضهم يف 
عملية التنمية امل�ضتدامة، وحتقيق 
 ”2021 االإم��������������ارات  “روؤية 
“مئوية  يف  ال����دول����ة  وت���ط���ل���ع���ات 
الروؤية  2071”، مثمناً  االإمارات 
التي  ال��ر���ض��ي��دة  للقيادة  احلكيمة 
واحدة  التعليمية  العملية  جعلت 
م����ن اأ�����ض����رع امل���������ض����ارات ت����ط����ورا يف 

الدولة، واأ�ضا�س التقدم فيها.
ت���ك���رمي �ضموه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 

االأكر  والدار�س  امل�ضتمر،  التعليم 
�ضناً.

وه����ن����اأ ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم���م���د بن 
الطلبة  ال�ضرقي،  بن حممد  حمد 
التوفيق  ل��ه��م  ومت��ن��ى  امل��ك��رم��ني، 
العلمية  م�����ض��ريت��ه��م  يف  وال��ن��ج��اح 
املتميزة  بالنتائج  م�ضيداً  القادمة، 
م�ضتوى  ع���ل���ى  ح���ق���ق���وه���ا  ال����ت����ي 
ال�����دول�����ة وال����ف����ج����رية، ك���م���ا وجه 
التعليم  رع����اي����ة  جم��ل�����س  ����ض���م���وه 
بالفجرية،  االأك��ادي��ي��ة  وال�����ض��وؤون 
مب��ت��اب��ع��ة ال��ط��ل��ب��ة واإر����ض���اده���م اإىل 
التخ�ض�ضات االأكاديية التي تلبي 
ال�ضاملة  التنمية  متطلبات خطط 

يف الدولة.
  بدوره ثمن �ضعادة امل�ضت�ضار را�ضد 

الأوائ��������ل ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة على 
للعام  والفجرية  ال��دول��ة  م�ضتوى 
اأقامه،  حفل  يف  احل��ايل،  الدرا�ضي 
وال�ضوؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س 
االأكاديية بالفجرية بالتعاون مع 
التعليمية، ام�س  الفجرية  منطقة 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��رك��ز  يف 

املعرفة بالفجرية.
الفجرية،  ع��ه��د  ويل  ���ض��م��و  وق����ام 
ب��ت��ك��رمي 40 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة من 
احلا�ضلني على املراكز االأوىل على 
الفجرية،  واإم��ارة  الدولة  م�ضتوى 
مب�ضاريه  ع�ضر  ال��ث��اين  ال�ضف  يف 
ثانوية  وط��ل��ب��ة  وامل���ت���ق���دم  ال���ع���ام 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ومن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واأوائ����ل  ال��ه��م��م،  اأ���ض��ح��اب  الطلبة 

رئي�س  �ضيف حماد احلفيتي  عبيد 
وال�ضوؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س 
كلمة  يف  ب��ال��ف��ج��رية  االأك���ادي���ي���ة 
األقاها خالل حفل التكرمي، رعاية 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واه��ت��م��ام 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد 
املجل�س  ال�ضرقي ع�ضو  بن حممد 
واإخوانهم  الفجرية  حاكم  االأعلى 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 
االأع����ل����ى ح���ك���ام االإم����������ارات، ودع���م 
التعليم  مل�ضرية  املتوا�ضل  �ضموهم 

وتطويرها يف الدولة.
وتوجه بال�ضكر والتقدير اإىل �ضمو 
ح�ضوره  على  الفجرية  عهد  ويل 

ك���ان ل��ه االأث����ر ال��ط��ي��ب يف حتقيق 
امل�ضرفة. ح�ضر  التعليمية  النتائج 
احلفل �ضعادة �ضامل الزحمي مدير 

ورع����اي����ة ح���ف���ل ت���ك���رمي االأوائ��������ل، 
للم�ضرية  امل�ضتمرة  متابعته  وعلى 
التعليمية وحتقيق متطلباتها التي 

الفجرية،  ع��ه��د  ويل  �ضمو  مكتب 
و�ضندية ال�ضماحي مديرة منطقة 

الفجرية التعليمية.

يف املئة قلوبهم مر�ضى  30

ة القلب ال�سليم جمانًا م�ست�سفى راأ�س اخليمة يطلق برنامج �سحرّ
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

عن  اخليمة  راأ����س  م�ضت�ضفى  اأع��ل��ن 
القلب  “�ضّحة  ب���رن���ام���ج  اإط������الق 
االإمارات،  ل�ضكان  جماناً  ال�ضليم” 
م�ضاعيه  م���ع  ت��ت��ك��ام��ل  خ���ط���وة  يف 
وم�ضاعدتهم  القلب  مر�ضى  لدعم 
ويت�ضمن  ال����ع����الج.  ت��ل��ق��ي  اأث����ن����اء 
ال��رن��ام��ج ت��وع��ي��ة امل��ر���ض��ى خالل 
مرحلة اال�ضت�ضفاء من نوبة قلبّية، 
اأو ق�ضطرة وعائية، اأوعملية تطعيم 
جمازة ال�ضريان التاجي، وتعريفهم 
باالأن�ضطة البدنية التي حتول دون 

تكرار م�ضاكل القلب.

حالة القلب:
ويتاز الرنامج بت�ضميم خم�ض�س 
يوّجه املر�ضى لفهم احلالة ال�ضحّية 
وتعريفهم  للقلب،  والفيزيولوجية 
حلالتهم،  امل���الئ���م���ة  ب���ال���ت���م���اري���ن 
واأف�ضل االأنظمة الغذائية واالأدوية 

القلب  مر�ضى  ي��ك��ون  ال  االأح���ي���ان، 
االأمثل  ب��االأ���ض��ال��ي��ب  اط�����الع  ع��ل��ى 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ه�����ذه احل����ال����ة، وال 
بتغيري  االأم���ر  يتعلق  عندما  �ضيما 
ومبا�ضرة  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�����ض��ل��وك��ي��ات 
عوامل  واإدارة  الريا�ضية  التمارين 

اخلطر.
وع�������ادة م����ا ي��ت��ع��ام��ل امل���ر����ض���ى مع 
ب����ق����در كبري  ال�����ض��ح��ي��ة  ح���ال���ت���ه���م 
ال��زخ��م يف  م��ن احل��م��ا���س، ليفقدوا 
يعودوا  اأن  واإم��ا  الطريق؛  منت�ضف 
بذل  ي��دون  ال�ضابق  حياتهم  لنمط 
اأي جهد، اإذ اأنهم يواجهون العديد 
احلالة،  ه����ذه  يف  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن 
التدخني.  ع���ن  االإق�����الع  واأك���ره���ا 
’�ضحة  برنامج  يعتر  عليه،  وبناء 
م�ضت�ضفى  يف  ال�ضليم‘  ال���ق���ل���ب 
ا�ضتباقية  منهجية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
اال�ضت�ضفاء  على  املر�ضى  مل�ضاعدة 
املر�ضية.  ح��ال��ت��ه��م  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
حيث  ب�ضموليته،  الرنامج  ويتاز 

قدراته  على  مري�س  بكل  اخلا�س 
واحتياجاته واهتماماته.

وي��ع��ت��ر م���ر����س ال��ق��ل��ب م���ن اأب����رز 
االإم��ارات، حيث  الوفاة يف  م�ضّببات 
�ضكان  م����ن  امل���ئ���ة  يف   30 ي�����ض��ي��ب 

الدولة.
 وبح�ضب جمعية القلب االأمريكية، 
فاإن واحداً من اأ�ضل خم�ضة مر�ضى 
اأ�ضيبوا بنوبة قلبية معّر�س لنوبة 
مماثلة يف غ�ضون االأعوام اخلم�ضة 
اإىل  اأخ��رى  درا�ضة  وت�ضري  التالية. 
ال�ضحة  على  احل��ف��اظ  ب��رام��ج  دور 
القلبية يف تقلي�س احتماالت تكرار 
يف  وقوع النوبة القلبية بن�ضبة 47 
وفاة  اح��ت��م��االت  تقلل  بينما  امل��ئ��ة، 
امل��ر���ض��ى خالل  م���ن  امل��ئ��ة  يف   42
وبّينت  و����ض���ط���ي���اً.  اأع�������وام  ث��م��ان��ي��ة 
على  احلفاظ  برامج  اأن  الدرا�ضات 
احتماالت  تقل�س  القلبية  ال�ضحة 
الوفاة الناجمة عن النوبة القلبية 
القلبية  اجل��راح��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأو 

واإدارة حاالت  القلب  لتعزيز �ضحة 
االإج���ه���اد وال��ت��وت��ر وخ�����ض��ارة الوزن 
ال��ت��دخ��ني و�ضبط  ع���ن  واالإق�������الع 
و�ضغط  ال���ك���ول�������ض���رتول  م���ع���دالت 
الدم واإدارة داء ال�ضكري. وكما يتيح 
الرنامج للمر�ضى تعّلم االأ�ضاليب 
التمارين  مل���م���ار����ض���ة  ال�����ض��ح��ي��ح��ة 
قدرتهم  وحت�������ض���ني  ال���ري���ا����ض���ي���ة، 
ع�ضالتهم.  وتقوية  التحّمل  على 
التدريبي  ال����رن����ام����ج  وي���ع���ت���م���د 

 30 اإىل   20 ب��ني  ت����رتاوح  بن�ضبة 
يف املئة.

التحديات ال�ضحية :
ويف تعليقه، قال د. موكي�س ناثاين، 
علوم  ق�ضم  ورئ��ي�����س  الطبي  امل��دي��ر 
اخليمة:  راأ���س  م�ضت�ضفى  القلب يف 
م�ضكلة  الأي  ال��ت��ع��ّر���س  “يعتر 
�ضادمة  جت���رب���ة  ق��ل��ب��ي��ة  ���ض��ح��ّي��ة 
من  كثري  ويف  املري�س.  حياة  تغرّي 

االكتئاب وحت�ضني احلالة املزاجية، 
القلب  م�ضاكل  اأعرا�س  واحل��د من 
وت��ن��ظ��ي��م االأدوي����������ة، وغ����ريه����ا من 

املزايا.

العي�ض باأف�ضل حال :
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ر�ضا 
�ضّديقي، املدير التنفيذي مل�ضت�ضفى 
م�ضت�ضفى  “يوا�ضل  اخليمة:  راأ���س 
لتقدمي  م�����ض��اع��ي��ه  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 

يحظى املري�س با�ضت�ضارات يقدمها 
التغذية  وخ���������راء  م��ت��خ�����ض�����ض��و 
للح�ضول  وامل���ع���اجل���ون  واالأط����ب����اء 

على اأف�ضل نتيجة ممكنة«.
انطالقة  م��ن  متثله  عما  وف�����ض��اًل 
برامج  ت�����ض��اع��د  ل��ل��ح��ي��اة،  ج���دي���دة 
يف  القلبية  ال�ضحة  على  احل��ف��اظ 
تعر�ضه  بعد  املري�س  ج�ضد  تقوية 
م�ضتوى  وتخفي�س  قلبي،  حل��ادث 
ال��ت��وت��ر واالإج����ه����اد، وال��ت��ع��ام��ل مع 

و�ضائل جديدة لت�ضهيل حياة �ضكان 
االإمارات. ونحن ندرك متاماً مدى 
اأهمية عالج املر�س وحت�ضني منط 
امل�ضروع  ه��ذا  ن��ق��دم  ول���ذا  املعي�ضة، 
نوعية حياة  لتح�ضني  يهدف  الذي 
القلب  باأمرا�س  امل�ضابني  املر�ضى 
هذه  ت���ق���دم  اأن  ون����اأم����ل  امل���زم���ن���ة. 
للعديد  الفائدة  املتميزة  الفر�ضة 
العي�س  من  ليتمكنوا  املر�ضى،  من 

باأف�ضل حال.

تنفيذا  لتوجيهات �ضعود بن �ضقر 

 قيادة �سرطة راأ�س اخليمة تفتتح معهد ال�سالمة الوقائية
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ 
راأ�س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو 
علي  ال��ل��واء  �ضعادة  افتتح  اخليمة 
قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد 
ع���ام ���ض��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة معهد 
ال�ضالمة الوقائية، بح�ضور �ضعادة 
جمال اأحمد الطري رئي�س جمل�س 
يف  ال���ع���ام���ة  امل��������وارد  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
االإم��ارة، والعميد حممد عبد اهلل 
الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين 
وعدد من املدراء العامون ومدراء 

االإدارات وال�ضباط. 
واأكد قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة 
على اأن افتتاح هذا املعهد بال�ضراكة 
املدين  ال���دف���اع  اإدارة  م��ن  ك��ل  م��ع 
وهيئة املوارد العامة ياأتي يف اإطار 

وا���ض��ت��م��ع ال���ل���واء ال��ن��ع��ي��م��ي خالل 
ج��ول��ت��ه ال��ت��ف��ق��دي��ة ل�����ض��رح مف�ضل 
امل��ع��ه��د وقاعات  اآل���ي���ة ع��م��ل  ح���ول 
التي  وال��ن��ظ��ري  العملي  ال��ت��دري��ب 
من  فيها  امل��ت��درب��ني  ا�ضتقبال  يتم 
موظفي وعمال املن�ضاآت امل�ضتهدفة 
. اأو�ضح جمال الطري رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئة املوارد العامة اأن معهد 
ال�ضالمة الوقائية ي�ضم 3 قاعات 
تدريب تت�ضع كل واحدة منها لعدد 
لدرو�س  �ضيخ�ضعون  متدربا   25
تتعلق  اإل��زام��ي��ة  ون��ظ��ري��ة  عملية، 
باال�ضرتاطات الوقائية يف املن�ضاآت، 
ب��ه��ا، وتطبيقها  االل��ت��زام  واأه��ي��م��ة 
وكيفية ا�ضتخدام طفايات احلريق 
املعارف  م���ن  وغ���ريه���ا  واأن���واع���ه���ا، 
وامل��ه��ارات، على يد خمت�ضني على 
واخلرة  الكفاءة  عالية من  درجة 
امل��ج��ال وب��ال��ل��غ��ات العربية  يف ه��ذا 

منظومة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  احل���ر����س 
االأم��������ن وال�������ض���الم���ة ال���وق���ائ���ي���ة، 
موؤ�ض�ضات  م���ن  امل��ن�����ض��اآت  ك��اف��ة  يف 
وجهات حكومية، و�ضركات خا�ضة، 
اأمن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ي�ضهم يف  مب��ا 
مواقع  يف  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
املمتلكات  وع��ل��ى  املختلفة،  العمل 

العامة واخلا�ضة .
واأطلق �ضعادته على هام�س افتتاح 
مبادرة  الوقائية  ال�ضالمة  معهد 
جمانية  م��ق��اع��د   10 تخ�ضي�س 
والفئة  ال���ب���ي���وت  ل����رب����ات  ي���وم���ي���ة 
 “ اخل��ادم��ات   “ امل�ضاعدة  املنزلية 
لديهن،  الوقائي  اجل��ان��ب  لتعزيز 
واخلطوات  ب��ال��ط��رق  وت��ع��ري��ف��ه��ن 
اإت��ب��اع��ه��ا ل��ت��اليف، اندالع  ال��واج��ب 
االأويل  التعامل  وكيفية  احلرائق، 
يوفر  مب��ا  ا�ضتعالها  ح��ال  يف  معها 

احلماية لهن والأفراد اأ�ضرهن .

واالجنليزية واالأوردية والفلبينية، 
وب��اأح��دث االأج��ه��زة وامل��ع��دات حتت 

اإ�ضراف الدفاع املدين.
العمال  ن�����ض��ب��ة  اأن  اإىل  واأ������ض�����ار 
امل�ضتهدفة التي يتوجب اأن تخ�ضع 
ل��ه��ذا ال���ت���دري���ب  ت��رت��ب��ط بدرجة 
خ��ط��ورت��ه��ا ح��ي��ث ي��ت��وج��ب تدريب 
عالية  املن�ضاآت  % من عمالة   30
عمال  % م���ن  و20   ، اخل���ط���ورة 
امل���ن�������ض���اآت امل��ت��و���ض��ط��ة اخل����ط����ورة ، 
و10 % من عمال املن�ضاآت االأقل 
�ضهادة  ت�ضليمهم  وي��ت��م  خ���ط���ورة 
الطاقة  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ، م��ع��ت��م��دة 
األف   35 ل��ل��م��ع��ه��د  اال���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
يف  ل��ل��زي��ادة  قابلة  �ضنويا،  م��ت��درب 

حال تطلب االأمر ذلك .
من جهته لفت العميد حممد عبد 
الدفاع  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  اهلل 
املدين اإىل اأهمية ال�ضراكة القائمة 

راأ�س  يف  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة  ب��ني 
لل�ضرطة  العامة  والقيادة  اخليمة 
والتي  ال���ع���ام���ة،  امل��������وارد  وه���ي���ئ���ة 
املعهد  ه���ذا  اإن�����ض��اء  ع��ن  متخ�ضت 
نوعية،  اإ����ض���اف���ة  ���ض��ي�����ض��ك��ل  ال�����ذي 
الثقافة  تعزيز  طريق  يف  وجديدة 
املجتمع،  ���ض��رائ��ح  ب���ني  ال��وق��ائ��ي��ة 
وت����دري����ب وت���اأه���ي���ل ال��ع��ام��ل��ني يف 
واخلا�ضة  احل���ك���وم���ي���ة،  امل���ن�������ض���اآت 
احلرائق  من  الوقائية  ط��رق  على 
وال���ت�������ض���رف االأم����ث����ل م��ع��ه��ا عند 
للو�ضول  اهلل  ق����در  ال  ان���دالع���ه���ا 
االأدن��ى املمكن من اخل�ضائر  للحد 

الب�ضرية واملادية .
عمال  خ�����ض��وع  ����ض���ه���ادة  اأن  وذك�����ر 
املن�ضاآت لتدريب ال�ضالمة الوقائية 
للمن�ضاآت  اإل��زام��ي��ا  ���ض��رط��ا  يعتر 
اجلديدة اأو عند جتديد تراخي�س 

املن�ضاآت القائمة .

•• دبي-وام:

اأهمية  بدبي  ال�ضحة  اأكدت هيئة 
اأخذ تطعيمات احلج مبدة ال تقل 
ال�ضفر  14 يوما قبل موعد  عن 
ليتمكن اجل�ضم من احل�ضول على 
احل�ضانة الالزمة �ضد االأمرا�س 
احل�ضول  �ضرورة  مع  امل�ضتهدفة 
خمتومة  تطعيم  ���ض��ه��ادات  ع��ل��ى 
من اأحد املراكز ال�ضحية التابعة 

لهيئة ال�ضحة بدبي.
لقاحات  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����ض���ح���ت 
احل��������ج ت�������ض���م���ل ل�����ق�����اح احل���م���ى 
ال�������ض���وك���ي���ة االل�������زام�������ي ول����ق����اح 
االختياري  املو�ضمية  االأنفلونزا 
ال�ضحة  به منظمة  تو�ضي  الذي 
العاملية وتطعيم املكورات الرئوية 
قد  اأخ��رى  تطعيمات  اإىل  اإ�ضافة 
الو�ضع  ح�ضب  الطبيب  يحددها 
ال�����ض��ح��ي ل��ل��ح��اج ..م�������ض���رية اإىل 
للحج  الالزمة  التطعيمات  توفر 
يف كافة مراكزها ال�ضحية املوزعة 

يف خمتلف اأنحاء امارة دبي.
احلرمي  بدرية  الدكتورة  وقالت 
ال�ضحة  ح��م��اي��ة  ادارة  م���دي���رة 
ان  ب��دب��ي  ال�ضحة  بهيئة  ال��ع��ام��ة 
يف  وا���ض��ع��ة  حملة  اأط��ل��ق��ت  الهيئة 
خمتلف مراكز الرعاية ال�ضحية 
و�ضيتم  ل���ه���ا  ال���ت���اب���ع���ة  االأول�����ي�����ة 
املقبلة  االأي������ام  خ����الل  اط��الق��ه��ا 
مب��ط��ار دب��ي ال���دويل حت��ت �ضعار 
و�ضعادة” تت�ضمن  �ضحة  “احلج 
واال�ضت�ضارات  الفحو�ضات  اجراء 
الكتيبات  وت������وزي������ع  ال���ط���ب���ي���ة 
والرو�ضورات التثقيفية وتقدمي 

قبل  للحاج  ال�ضرورية  الن�ضائح 
وبعد واأث��ن��اء احل��ج وال��ت��ي تتعلق 
ب�ضرورة اتباع اأمناط �ضحية من 
وممار�ضة  ال�ضحي  الغذاء  خالل 
واالكثار  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن 
اأداء  ال�������ض���وائ���ل ق��ب��ل  ����ض���رب  م���ن 
الكمامات  وارت��داء  منا�ضك احلج 
اأداء  اأث��ن��اء  امل��ن��اط��ق امل��زدح��م��ة  يف 
م��ن��ا���ض��ك احل����ج واحل����ر�����س على 
ال�ضم�ضية  امل���ظ���الت  ا����ض���ت���خ���دام 
و����ض���رب ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م���ن املاء 
ال�ضم�س وجتنب  �ضربات  لتجنب 
ت��خ��زي��ن ال��ط��ع��ام امل��ط��ب��وخ الأكر 
م���ن ���ض��اع��ت��ني يف درج�����ة ح����رارة 
للوقاية  احلافالت  يف  اأو  الغرفة 
الغذائي  بالت�ضمم  اال���ض��اب��ة  م��ن 
اليدين  نظافة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
وال�������ض���ع���ال وقبل  ال��ع��ط�����س  ب��ع��د 
االأكل اأو حت�ضريه وبعد ا�ضتخدام 
دورات املياه وعدم م�ضاركة الغري 

يف االأدوات ال�ضخ�ضية.
ون�����ض��ح��ت اأ����ض���ح���اب االأم����را�����س 
ا�ضت�ضارة  ب���������ض����رورة  امل����زم����ن����ة 
خا�ضة  ال�����ض��ف��ر  ق���ب���ل  ال��ط��ب��ي��ب 
واحل�ضا�ضية  ال�����ض��ك��ري  م��ر���ض��ى 
وغريها  القلب  واأمرا�س  والربو 
الكافية  الكمية  اأخ���ذ  اأهمية  م��ع 
من االأدوية خالل ال�ضفر وحقيبة 
وبع�س  االأول�����ي�����ة  االإ�����ض����ع����اف����ات 
ال�ضرورية  ال�����ض��ح��ي��ة  ال����ل����وازم 
وم�ضكنات  ال�����ض��م�����س  واق����ي  م��ث��ل 
واأدوية  للحرارة  املخف�ضة  االأمل 
احل�ضا�ضية واملراهم �ضد احلروق 

واأدوات تعقيم اجلروح.
العودة  بعد  احلجاج  ن�ضحت  كما 

من منا�ضك احلج بزيارة الطبيب 
لالطمئنان على �ضحتهم و�ضحة 
اأق������رب مركز  ب����زي����ارة  ع��ائ��ل��ت��ه��م 
ال�ضحية  حالتهم  لتقييم  �ضحي 
يعاين  احل��اج  ك��ان  اإذا  وخ�ضو�ضا 
م��ن اأح����د االأم���را����س امل��زم��ن��ة اأو 
ظهرت عليه اأمرا�س مر�ضية اإىل 
جانب اتباعه نظام غذائي �ضحي 
متوازن لتعوي�س ما فقدة اجل�ضم 
خالل رحلة احلج واحل�ضول على 
ق����در ك����ايف م���ن ال���راح���ة وجتنب 

ال�ضهر واالجهاد البدين.
واأك��دت الدكتورة بدرية احلرمي 
متمثلة  ب��دب��ي  ال�ضحة  هيئة  اأن 
العامة  ال�ضحة  حماية  اإدارة  يف 
التابع  ال��ط��ب��ي  امل���ط���ار  وم���رك���ز 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ���ض��ت��ق��وم خ�����الل االأي������ام 
فريق  ب��ت��وف��ري  ال��ق��ادم��ة  القليلة 
ط��ب��ي جم��ه��ز وم��ك��ون م��ن كوادر 
ال�ضتقبال  ومت��ري�����ض��ي��ة  ط��ب��ي��ة 
احل���ج���اج امل�����ض��اف��ري��ن م���ن خالل 
مطار دبي الدويل لتقدمي الدعم 
ا�ضت�ضارات طبية  ال��الزم لهم من 
�ضغط  لفح�س  حمطات  وتوفري 
ال����دم وم�����ض��ت��وى ال�����ض��ك��ر يف الدم 
للراغبني منهم اإ�ضافة اإىل تزويد 
واالإر�ضادات  بالن�ضائح  احل��ج��اج 
الطبية  واال�ضت�ضارات  التثقيفية 
ال��ت��ي ت�����ض��اع��ده��م ل��ل��ح��ف��اظ على 
وتوعيتهم  و�ضالمتهم  �ضحتهم 
املعدية  االأم��را���س  ح��ول خمتلف 
ال���ت���ي قد  االأخ������رى  امل��خ��اط��ر  اأو 
اأداء منا�ضك  اأثناء  يتعر�ضون لها 
احلج ليتمكنوا من تاأدية املنا�ضك 

بكل ي�ضر و�ضهولة.

�سحة دبي توؤكد اأهمية اأخذ تطعيمات 
احلج قبل 14 يوما من ال�سفر
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان بن حممد القا�سمي ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء جائزة 

ال�سارقة لإطروحات الدكتوراه يف العلوم الإدارية يف الوطن العربي
•• ال�صارقة-وام: 

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
2019م  ل�ضنة   13 رق��م  االإداري  ال��ق��رار  ال�ضارقة،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
باإعادة ت�ضكيل جمل�س اأمناء جائزة ال�ضارقة الإطروحات الدكتوراه يف العلوم 

االإدارية يف الوطن العربي.
ال�ضارقة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  ت�ضكيل  ��ع��اد  يمُ ب��اأن  االإداري  ال��ق��رار  ويق�ضي 
العربي برئا�ضة �ضعادة  االإداري��ة يف الوطن  العلوم  الإطروحات الدكتوراه يف 
عبداهلل �ضامل الطريفي وع�ضوية كل من: - �ضعادة الدكتور نا�ضر الهتالن 

القحطاين.

- �ضعادة الدكتور علي حممد عبدالعزيز بن دروي�س.
- �ضعادة االأ�ضتاذ الدكتور ح�ضني عبداهلل ح�ضن التميمي.

- �ضعادة االأ�ضتاذ الدكتور عز الدين �ضامل خليفة.

- �ضعادة الدكتوراإبراهيم علي عبداهلل املن�ضوري.
- �ضعادة الدكتور عزام ح�ضني ارميلي.

وحدد القرار االإداري مدة الع�ضوية يف املجل�س ثالث �ضنوات يجوز متديدها 
مل��دة اأو م��دد مماثلة ب��ق��رار م��ن ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة ت��ب��داأ م��ن اأول اج��ت��م��اع له 
تعيني  يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء  لدى  اأعماله  ت�ضريف  يف  املجل�س  وي�ضتمر 

جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�ضويتهم.
ويمُعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، ويمُن�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

 �سحة اأبوظبي تتعاون مع ت�سعة من مزودي اخلدمات ال�سحية يف اأوروبا
•• اأبوظبي -وام:

مزودي  ت�ضعة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقيات  باأبوظبي  ال�ضحة  دائ���رة  وقعت 
امل�ضي قدماً  ب��ه��دف  اأوروب����ا  ال��رائ��دة يف  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
بجودة خدمات الرعاية ال�ضحية املقدمة يف االإمارة، وتبادل اخلرات 

لتعزيز كفاءة وقدرات العاملني يف القطاع.
وكيل  الهاملي  ���ض��ع��ادة حممد حمد  ال��دائ��رة  ع��ن  االت��ف��اق��ي��ات  وق��ع 
التي مت توقيع  امل�ضت�ضفيات  روؤ�ضاء  باأبوظبي بح�ضور  ال�ضحة  دائرة 

االتفاقيات معها.
اخل��رات يف  وتبادل  امل�ضرتك  التعاون  �ضبل  بحث  االتفاقيات  وتتيح 
املحلية ورفع  القدرات  الذي ي�ضهم يف تعزيز  االأمر  ال�ضحي،  املجال 

كفاءة العاملني يف القطاع ال�ضحي يف االإمارة، وذلك عر اآلية �ضيتم 
�ضمن  االأوروب��ي��ة  الطبية  الكفاءات  من  نخبة  ال�ضتقطاب  اعتمادها 
مع  امل�ضتمرين  والتن�ضيق  التوا�ضل  واإتاحة  الزائر  الطبيب  برنامج 

امل�ضت�ضفيات داخل االإمارة.
واأكد �ضعادة حممد الهاملي اأن هذه اخلطوة تعك�س حر�س الدائرة 
و�ضعيها املتوا�ضل لتقدمي اأف�ضل م�ضتويات الرعاية ال�ضحية املتميزة 

وفق اأعلى املمار�ضات العاملية ل�ضكان االإمارة.
واأو�ضح الهاملي اأن الدائرة تتمتع بباقة من ال�ضراكات املتميزة التي 
خمتلف  يف  املنت�ضرين  ال�ضحية  اخلدمات  م��زودي  باأف�ضل  جتمعها 
اأنحاء العامل، االأمر الذي يجعلها على اطالع على التجارب العاملية 

امللهمة التي ت�ضع املري�س على راأ�س قائمة اأولوياتها.

•• راأ�س اخليمة- وام:

ودع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة ام�س العامل �ضوالكال كالينجال اأبوبكر من الهند بعد 

اأن ق�ضى 38 عاماً عاماًل يف ديوان �ضموه.
اأبوبكر بق�ضر  ا�ضتقباله  راأ�س اخليمة خالل  ال�ضمو حاكم  واأع��رب �ضاحب 
�ضموه يف مدينة �ضقر بن حممد عن �ضكره وتقديره على جهوده واإخال�ضه 
يف عمله التي �ضطرت �ضرية طيبة �ضيذكرها اجلميع ..متمنيا له التوفيق 

والنجاح يف حياته وعودة �ضاملة اإىل اأهله وعائلته.
ب��ه على  التي ترحب  ال��ث��اين  بلده  �ضتبقى  االإم����ارات  دول��ة  اأن  �ضموه  واأك���د 
الدوام ..معربا عن تقديره للم�ضاهمات التي يقدمها املقيمون يف الدولة 
التقدير  ك��ل  لهم  تكن  االإم����ارات  اأن  اإىل  م�ضرياً  امل�ضتويات  خمتلف  على 

واالحرتام.
من جانبه اأعرب اأبوبكر الذي بداأ العمل يف عام 1981 عن �ضعادته البالغة 
يف  “ق�ضيت  وق��ال  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بلقاء 
التوا�ضع  ك��ان  فقد  اأب���داً  بالغربة  اأ�ضعر  اأي���ام عمري ومل  اأج��م��ل  االإم����ارات 
راأ�س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  راأ�ضهم  وعلى  اجلميع  بني  املتبادل  واالح��رتام 

اخليمة هي ال�ضمة ال�ضائدة يف املجتمع االإماراتي وقيادته الر�ضيدة«.

حاكم راأ�س اخليمة يودع عامال ق�سى 38 عاما يف ديوان �سموه

اجتماع تن�سيقي للدورة الثانية من برنامج بناء وتطوير قدرات املراأة يف املجال الع�سكري وحفظ ال�سالم

االإيجابي  التغيري  جميعاً  مل�ضنا  وقد  الرنامج  من  االأوىل  ال��دورة  حققته 
اأن  واأعتقد  التدريب  فرتة  اإمتامهن  بعد  الفتيات  على  ط��راأ  ال��ذي  الكبري 
عمل املراأة بنجاح �ضمن القوات امل�ضلحة، اأحد اأ�ضعب واأ�ضق قطاعات العمل 
امل��راأة حول العامل واإثبات  يف كثري من االأح��ي��ان، هو تكليل جلهود متكني 
بالدليل العملي القاطع اأنه ال يوجد جمال ال ت�ضتطيع املراأة اإثبات قدراتها 
ت�ضهم يف هذا  التي  املواتية  والظروف  العوامل  توافرت  اإذا  �ضيما  فيه، وال 

النجاح«.

العامالت يف قطاع االأمن، ونفخر ب�ضراكتنا مع هيئة االأمم املتحدة للمراأة 
العام  نتائج هامة يف دورت��ه االأوىل هذا  ال��ذي حقق  لتنفيذ هذا الرنامج 
ونتطلع اإىل دعم هذا التو�ضع يف الرنامج لي�ضمل م�ضاركات من دول اأفريقية 
واآ�ضيوية �ضديقة وذلك اإنطالقاً من اإياننا باأهمية العمل امل�ضرتك الإجناح 

هذه املبادرات و�ضمان اأن يزيد نطاق تاأثريها حول العامل«.
من جهتها قالت �ضعادة نورة ال�ضويدي “ اإن �ضراكتنا مع هيئة االأمم املتحدة 
الذي  الكبري  بالنجاح  ف��خ��ورون  ونحن  ا�ضرتاتيجية،  �ضراكة  هي  للمراأة 

•• اأبوظبي - وام:

االجتماع  اأعمال  ام�س  باأبوظبي  امل�ضلحة  القوات  �ضباط  نادي  انطلقت يف 
التن�ضيقي للدورة الثانية من برنامج بناء وتطوير قدرات املراأة يف املجال 
الع�ضكري وحفظ ال�ضالم مب�ضاركة ممثلي وزارة الدفاع واالحتاد الن�ضائي 
للرنامج  اال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء  للمراأة،  املتحدة  االأمم  وهيئة  العام 
بنت مبارك  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  م��ن  ك��ري��ة  رع��اي��ة  ي��ق��ام حت��ت  وال���ذي 
والطفولة  االأعلى لالأمومة  املجل�س  رئي�ضة  العام  الن�ضائي  االحتاد  رئي�ضة 
الرئي�ضة االأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية، ومن املقرر بدء الدورة الثانية 
يناير  �ضهر  خ��الل  الع�ضكرية  االأزور  بنت  خولة  مدر�ضة  يف  الرنامج  من 
من  جمموعة  وممثلي  �ضفراء  مب�ضاركة  االجتماع  هذا  وياأتي   .2020
بني  نيويورك  يف  عقد  ناجح  اجتماع  بعد  واالآ���ض��ي��وي��ة،  االأفريقية  ال��دول��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  اأحمد  ال�ضيخ  طيار  الركن  اللواء 
نكوكا،  مالمبو  فومزيلي  وال�ضيدة  واالحتياطية  الوطنية  اخلدمة  هيئة 
ال�ضويدي،  ن��ورة  و�ضعادة  للمراأة،  املتحدة  االأمم  لهيئة  التنفيذية  املديرة 
مديرة االحتاد الن�ضائي العام، وبح�ضور مديرة مكتب ات�ضال هيئة االأمم 

املتحدة للمراأة لدول جمل�س التعاون اخلليجي الدكتورة موزة ال�ضحي.
 “ االجتماع  الدفاع خالل  وزارة  وكيل  الظاهري  �ضامل  �ضعادة مطر  وق��ال 
املهتمة  ال���دول  وممثلي  �ضفراء  م��ع  امل��ح��ادث��ات  يف  ال��ي��وم  امل�ضاركة  ي�ضعدنا 
بامل�ضاركة، وذلك اإياناً منا باأهمية هذا الرنامج يف زيادة م�ضاهمة ومتكني 
الدولية  امل�ضاركة  لتاأكيد دعمنا لت�ضهيل  واأي�ضاً  الع�ضكري،  املجال  املراأة يف 

من دول اأفريقيا واآ�ضيا للدورة الثانية من الرنامج » .
من جانبه قال اللواء الركن طيار ال�ضيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل 
نهيان : “ تقف دولة االإم��ارات خلف املبادرات التي تدعم تعزيز دور املراأة 
يف احلفاظ على االأمن حول العامل، فنحن نوؤمن بالدور امللمو�س للن�ضاء 

االأمم  هيئة  ات�ضال  مكتب  مديرة  ال�ضحي  م��وزة  الدكتورة  قالت  ب��دوره��ا 
املتحدة للمراأة لدول جمل�س التعاون اخلليجي: “ يمُ�ضعدنا تو�ضيع ال�ضراكة 
بني دولة االإمارات وهيئة االأمم املتحدة للمراأة ودعمها الإقرتاحنا باإ�ضراك 
ن�ضاء من دول اأفريقية واآ�ضيوية يف الدورة الثانية من الرنامج التدريبي 
يف جتربة غري م�ضبوقة على م�ضتوى االأمم املتحدة “ . واأ�ضافت “ اأن تبعات 
جناح هذه التجربة تتعدى النطاق املحلي للدول امل�ضاركة، وحتى النطاق 
االإقليمي، وناأمل يف اأن ت�ضاهم خريجات هذا الرنامج ب�ضكل مبا�ضر وكبري 
املهام  ذات  االأمم��ي��ة  ال�����ض��الم  ق���وات حفظ  امل����راأة يف  ن�ضبة متثيل  زي���ادة  يف 
ال�ضرطية الع�ضكرية حيث يبلغ عدد الن�ضاء امل�ضاركات يف هذه القوات حالياً 
التعداد احلايل  87،000 وهو  اإجمايل  ام��راأة فقط من   5،000 حواىل 
1325 الذي �ضدد  لقرار جمل�س االأمن رقم  لهذه القوات، وذلك تنفيذاً 
على اأهمية و�ضع خطط وطنية واإقليمية ودولية لزيادة م�ضاركة املراأة يف 

عملية �ضنع ال�ضالم«.
املتحدة للمراأة قد وقعت مذكرة تفاهم مع  اأن هيئة االأمم  بالذكر  جدير 
حكومة دولة االإمارات يف �ضبتمر 2018 لدعم الرنامج التدريبي لبناء 
ال�ضالم، وقد  الع�ضكري وحفظ  القطاع  العربية يف  امل��راأة  ق��درات  وتطوير 
 134 مت اإط��الق ال��دورة االأوىل من الرنامج يف يناير 2019 مب�ضاركة 
امراأة عربية من دولة االإمارات ومملكة البحرين وجمهورية م�ضر العربية 
واململكة االأردنية الها�ضمية واململكة العربية ال�ضعودية وجمهورية ال�ضودان 

واجلمهورية اليمنية.
تاله  اأ�ضهر  ثالثة  مل��دة  اأ�ضا�ضي  ع�ضكري  ت��دري��ب  على  الرنامج  وا�ضتمل 
تدريب على حفظ ال�ضالم ملدة اأ�ضبوعني ويهدف اإىل اإعداد كوادر ن�ضائية 
للعمل �ضمن قوات حفظ ال�ضالم التابعة لالأمم املتحدة، اإىل جانب اإن�ضاء 
�ضبكات توا�ضل للدفع قدماً باالأهداف اال�ضرتاتيجية لقرار جمل�س االأمن 

والتدريب. القدرات  لبناء  خا�س  اهتمام  اإيالء  مع   ،1325

لوقاية املجتمع من فريو�ض حمى القرم النزفية  

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حتذر من املخاطر ال�سحية الناجتة عن ذبح الأ�ساحي خارج امل�سالخ املعتمدة
•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ض��ح��ة  وزارة  ح�����ذرت 
االإ�ضابة  خم��اط��ر  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
القرم”  “حمى  ب�����ف�����ريو������س 
)الكونغو النزفية(، الذي ين�ضط 
ب�ضبب ممار�ضات الذبح الع�ضوائي 
عن  اأو  ال��ب��ي��وت  يف  ل��الأ���ض��اح��ي، 
املتجولني،   ال��ق�����ض��اب��ني  ط���ري���ق 
خ������ارج امل���ق���ا����ض���ب امل���ع���ت���م���دة من 
ت����زداد وتريتها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ات، 
مع اقرتاب مو�ضم عيد االأ�ضحى. 
القرم  ح���م���ى  م���ر����س  �������ض���ن���ف  ويمُ

احلاالت  ر�ضد معظم  حا�ضمة يف 
ال�ضنوات  خ��الل  باملر�س  امل�ضابة 

االأخرية. 

حمى القرم ينتقل للب�ضر  
الدكتورة  اأو���ض��ح��ت  جانبها  م��ن 
م���دي���ر مكتب  ال���ع���ط���ار  ف���اط���م���ة 
ال����ل����وائ����ح ال�������ض���ح���ي���ة ال���دول���ي���ة 
“حمى  اأن  اجلائحات،  ومكافحة 
عن  اإم���ا  للب�ضر،  ينتقل  القرم” 
ط��ري��ق ل��دغ��ة ح�����ض��رة ال���ق���راد، اأو 
اأن�ضجة  اأو  بدم  املبا�ضر  باالت�ضال 
احليوانات امل�ضابة اأثناء الذبح اأو 

ال�ضحية اإىل �ضعي وزارة ال�ضحة 
ووقاية املجتمع، يف اإطار جهودها 
ال�ضحية  ال����رع����اي����ة  ل���ت���ق���دمي 
ال�ضاملة واملبتكرة لوقاية املجتمع 
من االأمرا�س، بالتعاون مع وزارة 
التغري املناخي والبيئة، والهيئات 
ال�ضحية وجهاز اأبوظبي للرقابة 
بالدولة،  وال��ب��ل��دي��ات  ال��غ��دائ��ي��ة 
للمحافظة على �ضح��ة و�ض��المة 
تعزيز  ع����ر  امل���ج���ت���م���ع،  اأف����������راد 
ال�ضليمة،  ال�ضحية  ال�ضلوكيات 
ع����ن����د ال����ت����ع����ام����ل م�����ع امل����وا�����ض����ي 
واالأ�ضاحي، بطريقة متنع انتقال 

امل�������ض���وؤول���ة، فيما  ل����دى اجل���ه���ات 
الع�ضوائي  الذبح  بظاهرة  يتعلق 
وظاهرة  املعتمدة  امل�ضالخ  خ���ارج 
امل��ت��ج��ول��ني، يف ظل  ال��ق�����ض��اب��ني 
البيطري  االإ���������ض��������راف  غ����ي����اب 
وتعر�س الذبائح للف�ضاد ال�ضريع 
ارت��ف��اع درج����ات احل����رارة،  ب�ضبب 
اخلارجية،  للملوثات  والتعر�س 
وكذلك تكاثر الذباب واحل�ضرات 
والقوار�س نتيجة التخل�س غري 

االآمن من خملفات الذبح.
االإ�ضابة  اأعرا�س  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
تتمثل يف احلمى واآالم الع�ضالت 

�ضمن   ) ال���ن���زف���ي���ة  )ال���ك���ون���غ���و 
االأمرا�س ذات االأولوية ال�ضحية، 
وي���ت���م ال��ت��ب��ل��ي��غ ع��ن��ه خ����الل 24 
التدخل  ي��ت�����ض��ن��ى  ح��ت��ى  ����ض���اع���ة، 
التق�ضي  الإج����������راءات  ال�������ض���ري���ع 
املعنية  اجلهات  قبل  من  الوبائي 

باملر�س. 

لتعزيز  حــكــومــيــة  جـــهـــود 
ال�ضلوكيات ال�ضحية

واأ����ض���ار ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح�ضني 
الوكيل  ال����رن����د  ال���رح���م���ن  ع���ب���د 
والعيادات  املراكز  لقطاع  امل�ضاعد 

بعده مبا�ضرة. وينتقل الفريو�س 
نتيجة  اآخ�������ر،  اإىل  اإن�������ض���ان  م����ن 
ال�ضخ�س  ب��دم  املبا�ضر  االت�����ض��ال 
امل�ضاب اأو اإفرازاته اأو اأع�ضائه اأو 
االأخ��رى. و�ضددت  �ضوائل ج�ضمه 
للمن�ضاآت  ال��ت��وج��ه  ���ض��رورة  على 
بالتعر�س  واإخ��ط��اره��م  ال�ضحية 
امل�ضاحبة،  واالأع���را����س  ال�����ض��اب��ق 
اأع���را����س املر�س  يف ح��ال��ة ظ��ه��ور 
خ�������الل ف�������رتة اأ�����ض����ب����وع����ني من 

التعر�س مل�ضببات املر�س. 
ا�ضرتاطات  وح��ذرت من خمالفة 
املعتمدة  وال�������ض���الم���ة  ال�����ض��ح��ة 

م�ضببات االأمرا�س امل�ضرتكة بني 
االإن�����ض��ان واحل���ي���وان، م��ث��ل حمى 
القرم النزفية، من خالل توفري 
كافة  يف  للذبح  خم�ض�ضة  اأماكن 

اأنحاء الدولة.
كفاءة  اأن  اإىل  ح�����ض��ني  د  ول���ف���ت 
الأمرا�س  الوبائي  الرت�ضد  نظام 
وزارة  يف  احل��ادة  النزفية  احلمى 
ال�ضحة ووقاية املجتمع واجلهات 
باالإ�ضافة  ال��دول��ة،  يف  ال�ضحية 
ل����دق����ة ال���ت�������ض���خ���ي�������س امل���خ���ري 
خمتلف  ب��ني  امل�ضرتك  وال��ت��ع��اون 
ك��ان��ت عوامل  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل���ه���ات 

وَتَيبمُّ�ضها  الرقبة  واآالم  والدوخة 
والتهاب  وال�����ض��داع  الظهر  واآالم 
لل�ضوء.  واحل�����ض��ا���ض��ي��ة  ال��ع��ي��ون 
وم��ن االأع���را����س ال��ت��ي ق��د تظهر 
يف بداية االإ�ضابة باملر�س ال�ضعور 
بالغثيان والقيء واالإ�ضهال واآالم 

البطن والتهاب احللق. 

موارد ال�سارقة تنظم ور�سة عمل الإطار العام ملوؤ�سرات الكفاءات ال�سلوكية ملوظفي حكومة ال�سارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

التي  االإداري����ة  للمعايري  ا�ضتنادا 
ت�ضعى حكومة ال�ضارقة لتطبيقها 
من خالل الت�ضريعات التي تنظم 
حكومة  يف  االإداري  اجل��ه��از  عمل 
اأط��ل��ق��ت دائ���رة املوارد   ، ال�����ض��ارق��ة 
عمل  ور�ضة  ال�ضارقة  يف  الب�ضرية 
العام ملوؤ�ضرات الكفاءات  “ االطار 
ال�ضلوكية “ وذلك لرت�ضيخ منهج 
والنتائج  االجن����از  مل��ك��اف��اأة  علمي 

املتميزة.
بداأت الور�س يف اإمارة ال�ضارقة يوم 
مبنى  14-7-2019 يف  االأح��د 
الب�ضرية  امل���وارد  ب��دائ��رة  ال��دف��ني 
الثالثاء  ي�����وم  ح���ت���ى  وت�����ض��ت��م��ر 
تعقد  ح��ي��ث   ،  2019-7-23
مرحلتني  على  ال��ور���ض��ة  ال��دائ��رة 
الواحد جلميع موظفي  اليوم  يف 
هيئات وموؤ�ض�ضات ودوائر حكومة 

ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي ، وور����س 
وال���زي���ارات   ، التطبيقية  ال��ع��م��ل 
امليدانية ،و املطبوعات .. وغريها 
، وذلك ملا للنظام من دور هام يف 
قاعدة معلومات �ضرورية  توفري 
القرارات  ات��خ��اذ  عملية  لرت�ضيد 
 ، الب�ضرية  امل���وارد  ب���اإدارة  املتعلقة 
وحت�ضني االأداء الفردي و التطوير 
لالإرتقاء  وال����ذات����ي  ال��وظ��ي��ف��ي 

مب�ضتوى اأدائهم الوظيفي.
الور�س  ه��ام�����س  ع��ل��ى  واأو���ض��ح��ت 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي تعقد ح��ال��ي��ا يف 
باأنه   ، ال���دف���ني  ال���دائ���رة يف  ف���رع 
الور�ضة  بتنظيم  ال��دائ��رة  �ضتقوم 
ال�ضارقة  جلميع موظفي حكومة 
لالإمارة  التابعة  امل���دن  جميع  يف 
ور�ضتها  ال���دائ���رة  �ضتعقد  ح��ي��ث 
ال�ضرقية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ق���ادم���ة 
 2019-7-24 االأرب��ع��اء  يومي 
-29 واالإثنني   ، كلباء  مدينة  يف 

التقييم  اأ����ض���ا����ض���ات  اأه������م  اأح������د 
الوظائف  يف  خ�ضو�ضاً   ، الأدائ����ه 
التخ�ض�ضية التي تتطلب مهارات 

عالية يف االأداء ».
اإدارة  ن��ظ��ام  اأن  ال�����ض��ح��ي  ول��ف��ت��ت 
ال�ضارقة  حكومة  ملوظفي  االأداء 
بقرار   2015 ع���ام  اع��ت��م��اده  مت 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  م���ن  ����ض���ادر 
ت�ضعى  ال��ت��ي  و   ، ال�ضارقة  الإم���ارة 
من  لتطبيقه  ال�����ض��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
خ���الل ال��ت�����ض��ري��ع��ات ال��ت��ي تنظم 
حكومة  يف  االإداري  اجل��ه��از  عمل 
القانون  م��ن  املنبثقة  و  ال�ضارقة 
ب�ضاأن   2015 ل�ضنة   )6( رق���م 
ال�ضارقة،  الإم��ارة  الب�ضرية  امل��وارد 
وامل����ادة  ل��ل��م��ادة )13(  واإ���ض��ت��ن��اداً 
)14( واملادة )15( واملادة )16( 
من القانون والتي تق�ضي ب�ضرورة 
االأداء  تقييم  الإدارة  نظام  اإ�ضدار 
ومعايري  اأ���ض�����س  يت�ضمن  وال���ذي 

ال�ضارقة
ال�ضحي  حم��م��د  ح�����ض��ة  واأك�������دت 
االأداء  تقييم  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
خالل  م��ن  “ ن�ضعى  ال���دائ���رة  يف 
اأداء  لتطوير  ال��ور���ض��ة  ه��ذه  عقد 
البحث عن  خ��الل  م��ن  املوظفني 
اإجناز  كيفية  ال��ت��ي حت��دد  االآل��ي��ة 
امل��وظ��ف الأه���داف���ه وم��ه��ام��ه وفق 
ال�ضلوكية  للكفاءات  العام  االإط��ار 
مع  يتوافق  مب��ا  و�ضعها  مت  التي 
الالئحة التنفيذية لقانون املوارد 

الب�ضرية المارة ال�ضارقة.«
الكفاءات  موؤ�ضرات  “ اإن  وذك��رت 
االأداء،  توقعات  حت��دد  ال�ضلوكية 
وت��ل��ق��ي ال�������ض���وء ع��ل��ى م���ا يتعني 
على املوظف القيام به الأداء مهام 
ع��م��ل��ه ب��ن��ج��اح ، ح��ي��ث ت��ع��د هذه 
نظام  من  اأ�ضياًل  ج��زءاً  الكفاءات 
بحيث  ل��ه،  وم��ك��م��اًل  االأداء  اإدارة 
ومواهبه  امل��وظ��ف  م��ه��ارات  متثل 

وم�ضتويات قيا�س اأداء املوظف و ملا 
لهذا النظام من اأهمية للحكومة 
و املوظف على حد �ضواء. ونوهت 
“ تطوير  ت�ضع  ال��دائ��رة  اأن  اإىل 
االأداء” اأولوية وهدفا رئي�ضا على 
م�ضتوى موؤ�ض�ضات ودوائر وهيئات 
ح��ك��وم��ة ال�����ض��ارق��ة وذل����ك �ضمن 
م�ضرتكة  ع���م���ل  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
ت���ت���واف���ق م����ع ت���وج���ه���ات ال���دول���ة 
ودرجة  االإنتاجية  لرفع  واالم��ارة 
على  تبني  التي  املوظفني  اإل��ت��زام 
اإدراكهم باأن اأعمالهم واإجنازاتهم 

حمط تقدير ومتيز.
ون�����ض��ع��ى م����ن خ�����الل ع���ق���د هذه 
اإدارة  ب��ن��ظ��ام  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ال���ور����س 
الدارات  و���ض��ول��ه  ل�ضمان  االداء 
املوارد الب�ضرية وموظفي حكومة 
التطبيق  وحت��ق��ي��ق   ، ال�������ض���ارق���ة 
الو�ضائل  خ��الل  من   ، له  ال�ضليم 
وو�ضائل   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة  االإع��الم��ي��ة 

مل���ف���ه���وم و و�����ض����ف وم����وؤ�����ض����رات 
الكفاءات ال�ضلوكية يف نظام تقييم 
االأداء لرفع فعالية وكفاءة تقييم 
حافزا  م��اي�����ض��ك��ل  امل���وظ���ف،  اأداء 
للموظفني املتميزين ، وم�ضاعدة 

7-2019 يف مدينة خورفكان.
ا�ضتهدفت الور�ضة جميع موظفي 
لنظام  املطبقة  ال�ضارقة  حكومة 
االلكرتوين  االأداء  تقييم  اإدارة 
، وت��و���ض��ح ال��ور���ض��ة ���ض��رح مف�ضل 

مبهامهم  ال��ق��ي��ام  على  امل��وظ��ف��ني 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
العمل  م��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع  لتتنا�ضب 
متطور  اأداء  مب�ضتوى  ل��الرت��ق��اء 

يف العمل.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اخليمة  راأ�����س  م��وؤ���ض�����ض��ة  ا�ضتقبلت 
ال�ضيخ  للقراآن الكرمي طالب دورة 
���ض��ق��ر ال�����ض��ي��ف��ي��ة اخل��ام�����ض��ة بكل 
املوزعة  مراكزها  يف  و�ضرور  حفاوة 
اأقبلوا  وال����ذي����ن  االإم����������ارة،  ح�����ول 
ن�ضاط  بكل  ال�ضيفية  امل��راك��ز  على 
بالطالب  الرتحيب  ومت  وحيوية، 
كما  بحلقاتهم،  وتعريفهم  اجل��دد، 
ترفيهيا  برناجما  م��رك��ز  ك��ل  نظم 
األعابا  �ضملت  ال��ط��ل��ب��ة  ال���ض��ت��ق��ب��ال 
وذلك  تذكارية،  وهدايا  وم�ضابقات 
انطباع  وخ���ل���ق  ال���ط���الب  ل��ت��ه��ي��ئ��ة 

اإيجابي يف نفو�ضهم.
واأفاد اأحمد ال�ضحي بزيادة االإقبال 
اخلام�ضة،  ال�ضيفية  ال����دورة  على 
حيث بلغ عدد امل�ضجلني فيها 472 
ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة، واأخ���ذ م��رك��ز بيت 
عدد  من  االأعلى  الن�ضبة  ال�ضركال 
وذلك  للمراكز،  املنت�ضبني  الطلبة 
ح�ضب  على  م�ضبقاً  توزيعهم  بعد 

وحر�ضت  منهم،  القريبة  املناطق 
مبا  االأم��اك��ن  جتهيز  على  املوؤ�ض�ضة 
واملنا�ضبة  املريحة  الدرا�ضة  يالئم 

لهم.
دورة  اأن  اإىل  ال�ضحي  اأحمد  واأ���ض��ار 
ال�ضيخ �ضقر ال�ضيفية حتر�س على 
ترجمة توجيهات القيادة احلكيمة 
يف ا�ضتغالل اأوقات االأجيال وتنمية 

وا�ضتثمار  االإب���داع���ي���ة  م��واه��ب��ه��م 
عليهم  ي�����ع�����ود  ف���ي���م���ا  اأوق�����ات�����ه�����م 
اخل���ري وال��ن��ف��ع حت��ت م��ظ��ل��ة “عام 

الت�ضامح«.
ال�����دورة  اأن  اإىل  ال�����ض��ح��ي  واأ�����ض����ار 
برامج  ع��ل��ى  ا���ض��ت��م��ل��ت  ال�����ض��ي��ف��ي��ة 
تعليمية وترفيهية متنوعة لتنمية 
اأج�����واء الرتفيه  وت��وف��ري  امل���واه���ب 

وامل��������رح، ل���ذل���ك خ�����ض�����ض��ت اأي���ام���ا 
والرحالت  والفعاليات  للن�ضاطات 
االأ�ضا�ضية  االأن�ضطة  اإىل  باالإ�ضافة 
وه������ي درا������ض�����ة ال������ق������راآن ال���ك���رمي 
والقاعدة النورانية وحفظ االأذكار 
توزيع  ي��ت��م  و����ض���وف  واالأح�����ادي�����ث، 
����ض���ه���ادات وم����ك����اف����اآت ل���ل���ط���الب يف 

احلفل اخلتامي للدورة ال�ضيفية.

•• دبي-الفجر:

اللواء  ���ض��ع��ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
العام  القائد  امل��ري،  خليفه  عبداهلل 
االأمني  الدور  بتفعيل  دبي،  ل�ضرطة 
لدوريات  واالج��ت��م��اع��ي  وال��ت��وع��وي 
الطالبي  باملحيط  امل��دار���س(  )اأم��ن 
وال�����ض��ك��ن��ي الإم����ارة دب���ي، ن��ّف��ذ مركز 
حماية الدويل التابع لالإدارة العامة 
ملكافحة املخدرات، و�ضمن برناجمه 
 .. و���ض��ع��ادة  اأم���ن  “�ضيفنا  ال�ضيفي 
ابتكار وقيادة” املمُقام حاليا بالتعاون 
مع وزارة الرتبية والتعليم، نّفذ، مع 
عدد من دوريات اأمن املدار�س جولة 
لطالب الن�ضاط ال�ضيفي يف املحيط 
ال�ضكني واجلغرايف للدوريات، وذلك 
عن  النمطية  ال�ضورة  تغيري  بهدف 
رج���ال ال�����ض��رط��ة ل���دى بع�س اأف���راد 
املجتمع، والتعرف كذلك على اأدوار 
رب، ومهامهم  قمُ ال�ضرطة عن  رجال 
اأع��ل��ى معدالت  ال��ك��ب��رية يف حت��ق��ي��ق 
واالأحياء  املدار�س  مناطق  االأم��ن يف 

ال�ضكنية. 
ون��ف��ذ ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات جولة 
ال�ضرطة  م��راك��ز  ت�ضمنت  ميدانية 
االأدوار  ع���ل���ى  ك���ث���ب  ع����ن  ل��ل��ت��ع��رف 
االأمنية واملرورية واالجتماعية التي 

متابعة  واآلية  املركز،  اأق�ضام  تنفذها 
اخلطوات  اإىل  باالإ�ضافة  الق�ضايا، 
الإنهاء  املركز  يتبعها  التي  ال�ضل�ضلة 
م��ع��ام��الت امل��راج��ع��ني ب��اأ���ض��رع وقت 

ممكن.
وقال العقيد عبداهلل ح�ضن اخلياط 
مدير مركز حماية الدويل، باأنه حني 
ال�ضيفي،  الن�ضاط  خطة  و���ض��ع  مت 
كافة  مبخاطبة  ح��م��اي��ة  م��رك��ز  ق���ام 
مراكز ال�ضرطة للم�ضاركة بالن�ضاط 
ال�ضيفي، وذلك الأول مرة من خالل 
ت��وف��ري دوري����ات “ اأم���ن امل��دار���س “، 
للمركز،  االجتماعي  ال��دور  وتفعيل 

اأمن  حفظ  يف  اآليته  على  والتعرف 
امل����دار�����س، منوهاً  ط���الب  و���ض��الم��ة 
باأن الدوريات ال يقت�ضر دورها على 
اجلوانب املرورية فقط بل يتد اإىل 
امل�ضاعدة  وتقدمي  االأمنية،  التوعية 
وذويهم  ال��ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  وال��ت�����ض��ه��ي��ل 
مناطق  كافة  يف  التدري�ضي  وال��ك��ادر 
 “ دب��ي، كذلك تهدف فكرة دوري��ات 
اأمن املدار�س “ اإىل حتقيق التوا�ضل 
واجلمهور  ال�������ض���رط���ة  رج������ال  ب����ني 
اجلن�ضيات  م����ن  ال��ط��ل��ب��ة  ال���ض��ي��م��ا 

االأخرى.
املدار�س”  “اأمن  دوري����ات  اإن  وق���ال 

ف���ك���رة ا���ض��ت��ح��دث��ه��ا ����ض���ع���ادة ال���ل���واء 
فراير  يف  امل�����ري  خ��ل��ي��ف��ه  ع���ب���داهلل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   2018 ال���ع���ام  م���ن 
وهيئة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة 
بدبي،  الب�ضرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
وت�ضتهدف طلبة املدار�س احلكومية 
�ضنع  اأهدافها  اأبرز  ومن  واخلا�ضة، 
م�ضتوى  ورفع  للطلبة  وقائي  جدار 
ال��وع��ي االأم��ن��ي، وال��ث��ق��اف��ة املرورية 
بني الطالب والطالبات، عالوة على 
�ضائقي  لتوعية  ع��دة  ب��رام��ج  اإع����داد 
احل�����اف�����الت امل���در����ض���ي���ة واالل�����ت�����زام 

بال�ضرعات القانونية املحددة.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي اإجراءاتها وا�ضتعداداتها يف جميع امل�ضالخ التابعة 
املبارك،  االأ�ضحى  اأيام عيد  احتياجاتهم خالل  وتلبية  لها ال�ضتقبال اجلمهور، 
الزحام  تقليل  يف  جنحت  والتي  تعتمدها  التي  ال�ضنوية  للخطة  تطبيقاً  وذل��ك 
مع  تن�ضيقها  البلدية  كثفت  كما  االأ���ض��اح��ي،  وت�ضليم  الذبح  اإج���راءات  وت�ضريع 
جاهزية  لرفع  النظافة  و�ضركات  ال�ضيانة  ومقاول  للم�ضالخ  امل�ضغلة  ال�ضركات 

جميع امل�ضالخ وتطبيق خطة عيد االأ�ضحى على اأكمل وجه.  
العامة يف  ال�ضحة  اإدارة  الرميثي مدير  قروا�س  �ضعيد  الدكتور  اأكد  من جانبه 
ال�ضوؤون  هيئة  مع  التن�ضيق  خالل  من  �ضعت  البلدية  اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
اجلمهور  على  ت�ضهياًل  امل�ضالخ،  م�ضاجد  يف  اأئمة  لتاأمني  واالأوق��اف  االإ�ضالمية 
من  االأ���ض��اح��ي  ا�ضتالم  �ضيتم  كما  امل�ضلخ،  يف  العيد  ���ض��الة  اأداء  م��ن  لتمكنهم  
انتهاء  عند  جتهيزها  ويتم  العيد،  �ضالة  قبل  امل�ضلخ  يف  املوجودين  اأ�ضحابها 

امل�ضحني  على  التخفيف  بهدف  وذل��ك  مبا�ضرة،  ال�ضالة 
وت�ضريع ا�ضتالمهم للحوم االأ�ضاحي.

اأوقات العمل:
بعد  امل�ضحني  جمهور  ت�ضتقبل  البلدية  م�ضالخ  اأن  واأ���ض��ار 
�ضالة العيد وحتى ال�ضابعة والن�ضف م�ضاء اأول اأيام العيد، 
ال�ضابعة والن�ضف م�ضاء بقية  ال�ضاد�ضة �ضباحاً حتى  ومن 
 5 وع��دده��ا  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  م�ضالخ  جميع  يف  العيد  اأي���ام 
م�ضلخ  املناطق:  غالبية  لتغطي  جغرافياً  موزعة  م�ضالخ 
اأبوظبي االآيل، وم�ضلخ اأبوظبي للجمهور يف منطقة امليناء، 

وم�ضلخ بني يا�س وم�ضلخ ال�ضهامة، وم�ضلخ الوثبة.
وتهيب البلدية باجلمهور الكرمي اأن ي�ضتثمروا كافة اأيام العيد لالأ�ضاحي وعدم 
اقت�ضار االأمر على اليوم االأول، حيث لوحظ اأن جميع اجلمهور يذبح بعد �ضالة 
العيد مبا�ضرة مما ي�ضبب الزحام يف ال�ضاعات االأوىل للعمل الأن كل م�ضلخ لديه 
اأ�ضحية يف الوقت ذاته، وعادة   4000 طاقة ا�ضتيعابية حمددة فال يكن ذبح 
وح�ضب االأعياد املا�ضية فاإن امل�ضالخ تنتهي من جميع الزحام ال�ضاعة 12 ظهراً، 
اليوم  يف  فالذبح  العيد،  اأوق��ات  لبقية  اجلمهور  وبانتظار  هادئاً  الو�ضع  ويبقى 

الثاين ال ينتظر امل�ضحي اأكر من 30 دقيقة لي�ضتلم حلوم اأ�ضاحيه.  
اأبوظبي االآيل �ضيكون جاهزاً ال�ضتقبال ذبائح االأ�ضاحي ذات  اأن م�ضلخ  واأ�ضاف 
مت  ال��ذي  “ذبيحتي”،  تطبيق  خ��الل  م��ن  طلبها  يتم  وال��ت��ي  امل�ضبق،  الت�ضجيل 
اإطالقه يف اأوائل العام املن�ضرم ويتيح طلب اختيار وذبح املوا�ضي لغايات اخلري 
واالأ�ضاحي والعقيقة، وي�ضمن ت�ضليم حلوم االأ�ضاحي وال�ضدقات وغريها، اإىل 
املنزل اأو هيئة الهالل االأحمر االإماراتية من خالل برنامج “حفظ النعمة” اأو 

اأي جهة اأخرى م�ضتفيدة.
يف  للجمهور  اأب��وظ��ب��ي  مب�ضلخ  اأ���ض��ح��ي��ة   2400 ا�ضتقبال  ال��ب��ل��دي��ة  وت��ت��وق��ع 
البيطريون  االأط��ب��اء  اللحوم  فح�س  خ��دم��ات  على  ي�ضرف  حيث  االأول،  ال��ي��وم 

املتخ�ض�ضون التابعون لبلدية مدينة اأبوظبي والبالغ عددهم ثمانية اأطباء، مع 
توفري كادر مكون من اأربعة مراقبني، وما يزيد عن 150 ق�ضاباً، الفتة اإىل اأن 

ذبح االأبقار يبداأ بعد ال�ضاعة 3 ظهراً.
وي�ضمح  اخل��ا���س،  التقطيع  خدمة  �ضتوقف  العيد  خ��الل  اأن��ه��ا  البلدية  وذك���رت 
اأول يومي العيد، معتذرة عن ت�ضليم  بالتقطيع ثماين قطع لل�ضاأن واملاعز، يف 

الكر�س وامل�ضران اأي�ضاً.
الدورية  ال�ضيانة  اأعمال  للتاأكد من  و�ضاق  قدم  على  العمل  اأن��ه يجري  واأك��دت 
للمعدات والتكييف وم�ضادر املياه، والتحقق من جاهزية امل�ضلخ، مع توفري عمال 

نظافة ورفع اأعدادهم، والتاأكد من جاهزية مواد ومعدات التنظيف.
اأ�ضاحيهم حيث تعمل   كما اهتمت البلدية مبكان انتظار اجلمهور عند ت�ضليم 
على تركيب خيم لتظليل االأماكن، مع تاأمني املراوح اخلا�ضة لتخفي�س درجة 
حرارة املكان، وتوفري حواجز حديدية لتحديد م�ضارات امل�ضحني، حيث �ضيكون 
هنالك 3 م�ضارات:( م�ضار �ضالة رقم 1 وم�ضار �ضالة رقم 2 وم�ضار خم�ض�س 
واأ�ضحاب  ال�ضن  كبار  جلمهور  ال�ضريعة  واخل��دم��ة  للن�ضاء، 

الهمم.
ي�ضتقبل  اأن  البلدية  فتتوقع  االآيل  الوثبة  م�ضلخ  ب�ضاأن  اأم��ا 
اأربعة  ويقوم على اخلدمة  االأول،  اليوم  يف  اأ�ضحية   1200
ذب���ح وجت��ه��ي��ز االأبقار  اأم����ا  ق�����ض��اب��اً،  ب��ي��ط��ري��ني و46  اأط���ب���اء 
م�ضلخ  اأن  مو�ضحة  ظ��ه��راً،   1 ال�ضاعة  بعد  فيبداأ  واجل��م��ال 
ت�ضمل  التي  الذبائح،  جتهيز  خدمات  لتقدمي  جاهز  الوثبة 
ا�ضتقبال  اأن��ه �ضيتم  اجل��م��ال واالأب��ق��ار واالأغ��ن��ام وامل��اع��ز، كما 
االأ�ضاحي من اجلمهور قبل �ضالة العيد ب�ضاعة حيث �ضيتم 
بعد  جتهيزها  ويتم  اال�ضتقبال  زرائ��ب  يف  وو�ضعها  ترقيمها 
�ضالة العيد مبا�ضرة عر جمموعات تدخل اإىل �ضالة الذبح 
تباعاً مما يكن اأ�ضحاب الذبائح من االنتظار داخل �ضالة اجلمهور والتي توؤمن 

الراحة التامة لهم.
االأول يف م�ضلخ بني يا�س، ومت  اليوم  اأ�ضحية يف   3000 ا�ضتقبال  املتوقع  ومن 
جتهيز  خدمات  امل�ضلخ  ويقدم  ق�ضاب،  و200  بيطريني  اأطباء  ثمانية  تكليف 

االأبقار وال�ضاأن واملاعز اأما جتهيز اجلمال ففي م�ضلخ الوثبة فقط.
و�ضيقدم  االأول،  اليوم  يف  اأ�ضحية   1200 ا�ضتقبال  ال�ضهامة  م�ضلخ  يف  ويتوقع 

اخلدمة اأربعة اأطباء بيطريني، و40 ق�ضاباً.
وب�ضاأن االأ�ضعار اأكد الرميثي: ال تغيري يف اأ�ضعار جتهيز االأ�ضاحي وهي كما كانت 
 6  -  4 التقطيع  وت�ضمل  واملاعز  ال�ضاأن  لذبيحة  درهما   15 العيد،  قبل  عليه 
قطع، و40 درهماً للعجول والقعدان مع التقطيع 8 قطع، اأما االأبقار واجلمال 
وتعتذر  قطعة،   10-8 التقطيع  �ضاماًل  درهماً   60 هو  الذبح  فر�ضم  الكبرية 
بلدية مدينة اأبوظبي عن التقطيع اخلا�س اأول وثاين اأيام العيد فقط ل�ضمان 

�ضرعة اإجناز االأ�ضاحي وتخفيف عناء االنتظار والزحام على اجلمهور.
بيع  والعزب  امل��زارع  الأ�ضحاب  البلدية  اأج��ازت  املحلية  امل��زارع  ت�ضجيع  باب  ومن 
على  املزرعة،  ملكية  اإثبات  بعد  امليناء،  املوا�ضي مبنطقة  �ضوق  داخل  حيواناتهم 

اأن تكون املوا�ضي املعرو�ضة من النوع املحلي، وبعد اإخ�ضاعها للفح�س البيطري، 
ال�ضوق،  يف  املعرو�ضة  االأن���واع  لزيادة  وذل��ك  اخلارجية،  الطفيليات  �ضد  ور�ضها 

وت�ضجيعاً ملزارع االإنتاج املحلي لتنمية الروة احليوانية.

توعية اجلمهور 
ودعا مدير اإدارة ال�ضحة العامة اجلمهور اإىل االعتماد كلياً على م�ضالخ اأبوظبي 
ي�ضتهلكها  �ضوف  التي  اللحوم  �ضالمة  لهم  ي�ضمن  وذل��ك  ذبائحهم  جتهيز  يف 
من  �ضحياً  واآمنة  نظيفة  بيئة  يف  الذبائح  وجتهيز  الذبح  يتم  حيث  اجلمهور، 
ال��ذب��ح وب��ع��ده، وات��ب��اع اخلطوات  ق��ب��ل  ال��ب��ي��ط��ري  الك�ضف  اإىل ج��ان��ب  ال��ت��ل��وث، 
و  واالآم��ن��ة،  النظيفة  البيئة  وتوفر  الذبائح،  حل��وم  تلوث  متنع  والتي  ال�ضليمة 
و  االأ�ضاحي  على  للك�ضف  بيطريني متخ�ض�ضني  اأطباء  وج��ود  خ��الل  ذل��ك من 
حلومها، وتوافر ق�ضابني موؤهلني ومرخ�ضني قانونياً لهذه املهنة، باالإ�ضافة اإىل 
التعامل ال�ضليم مع خملفات الذبح )الدماء، اجللود، االأع�ضاء غري امل�ضتهلكة( 

والتخل�س منها ب�ضكل اآمن مبا ي�ضمن تطبيق متطلبات 
العامة للمجتمع  ال�ضحة  االأمن احليوي، واحلفاظ على 
واملحافظة على البيئة املحيطة، كما اأن الك�ضف البيطري 
احليوانات  ر�ضد  ي�ضمن  املوا�ضي،  واأ���ض��واق  امل�ضالخ  داخ��ل 
على  خطورتها  درج���ة  تقييم  بعد  وا�ضتبعادها  املري�ضة 
مري�ضة  م��وا���س  اأي  ب��وج��ود  ي�ضمح  وال  ال��ع��ام��ة،  ال�ضحة 

يكن اأن تنقل االأمرا�س امل�ضرتكة اإىل املتعاملني معها.
اأن ال��ك�����ض��ف ال��ب��ي��ط��ري ب��ع��د ال���ذب���ح ع��ل��ى حلوم  م�����ض��رياً 
عن  املنقولة  االأم��را���س  م��ن  امل�ضتهلك  يحمي  االأ���ض��اح��ي 
طريق ا�ضتهالك اللحوم )كالديدان ال�ضريطية( والعديد 
من االأمرا�س امل�ضرتكة بني االإن�ضان واحليوان، والك�ضف 

على متبقيات االأدوية البيطرية واإعدام االأجزاء امللوثة منها، ف�ضاًل عن �ضمان 
الذبح ال�ضرعي.

خماطر الذبح خارج امل�ضالخ
وحذر الدكتور �ضعيد الرميثي اجلمهور من ذبح االأ�ضاحي يف البيوت والتجمعات 
ال�ضكنية اأو يف اأي مكان خارج م�ضالخ البلدية، مهيباً بهم ارتياد امل�ضالخ املعتمدة 
واملجهزة خلدمتهم وراحتهم واملوؤهلة واملجهزة بكافة االإمكانيات الفنية والتقنية 
�ضحتهم  على  ح��ف��اظ��اً  وذل���ك  غ��ذائ��ه��م،  و���ض��الم��ة  �ضحتهم  حلماية  وال�ضحية 
االأماكن  يف  الذبح  ب�ضبب  اللحوم  تلوث  عن  الناجتة  االأمرا�س  من  وعائالتهم 
وجتنب  امل�ضالخ  يف  البيطري  للفح�س  الذبائح  اإخ�ضاع  ول�ضمان  الع�ضوائية، 

انت�ضار االأمرا�س واحلفاظ على املظهر اجلمايل للمدينة.
و�ضمن هذا االإطار ت�ضدد البلدية على اأهمية ا�ضت�ضارة الطبيب البيطري املوجود 
يف �ضوق املوا�ضي وامل�ضلخ لتقدمي الن�ضح يف كل ما يخ�س الذبائح حلماية املجتمع 
التي  التوعية  ن�ضرات  اأهمية االط��الع على  اإىل  داعية  االأم��را���س واالأوب��ئ��ة،  من 

وفرتها يف �ضاالت انتظار اجلمهور داخل امل�ضالخ.

و توؤكد البلدية اأن التعامل مع الق�ضابني اجلائلني غري املرخ�ضني لهذه املهنة 
والذين ال تتوافر فيهم الكفاءة املهنية واالأهلية ال�ضحية للقيام بالذبح ي�ضكل 
الق�ضابون م�ضدراً  اأن يكون هوؤالء  اإمكانية  اإىل  ،باالإ�ضافة  خطرا �ضحياً كبريا 
العامة،  لل�ضحة  حقيقياً  ت��ه��دي��داً  ت�ضكل  ال��ت��ي  االأم��را���س  م��ن  لكثري  للعدوى 
الغذائية  والت�ضممات  الوبائي  الكبد  والتهاب  واالإي��دز  كال�ضل  املجتمع  و�ضحة 
باجلراثيم املمر�ضة مثل اال�ضري�ضيا كويل 057 وال�ضاملونيال التي ت�ضببا احلمى 
واالإ�ضهاالت، وغريها من االأمرا�س امل�ضرتكة بني االإن�ضان واحليوان باالإ�ضافة 
اإعطاوؤها  مت  حال  يف  احليوية  للم�ضادات  متبقيات  اأي  ك�ضف  اإمكانية  عدم  اإىل 
للمر�س  امل�ضتهلك  تعري�س  يف  االأك���ر  االأث���ر  لها  وال��ت��ي  ال��ذب��ح،  قبل  للحيوان 
االإن�ضان، و تقلل مقاومته للجراثيم  البعيد حيث ترت�ضب يف ج�ضم  املدى  على 

املمر�ضة.

خمالفة الذبح خارج امل�ضالخ:
واأع����رب ال��رم��ي��ث��ي ع��ن اأم��ل��ه اأن ي��ل��ت��زم اجل��م��ه��ور بتجهيز 
وفقاً  اأن��ه  منوهاً  احلديثة،  اأبوظبي  م�ضالخ  يف  ذبائحهم 
على  احل��ف��اظ  ���ض��اأن  يف   2012 ل�ضنة   )2( رق��م  للقانون 
اأبوظبي  اإم��ارة  العامة يف  العام وال�ضحة وال�ضكينة  املظهر 
)امل�ضالخ البلدية( وقرار رئي�س دائرة التخطيط العمراين 
الالئحة  ب��اإ���ض��دار   2015 ل�ضنة   262 رق��م  وال��ب��ل��دي��ات 
)امل�ضالخ   2012 ل�ضنة   )2( رق���م  ل��ل��ق��ان��ون  التنفيذية 
الذبح  حتظر  الالئحة  من  ال�ضابعة  امل��ادة  ف��اإن  البلدية(، 
 5000 مببلغ  الغرامة  وحت��دد  املرخ�ضة،  امل�ضالخ  خ��ارج 

درهم مع م�ضادرة واإعدام الذبيحة.

كيفية اختيار الأ�ضحية
فح�ضها  االأ�ضحية  �ضراء  قبل  امل�ضحني  جمهور  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تن�ضح 

بالنظر اإىل العالمات الظاهرية للتاأكد من خلوها من املر�س وت�ضمل: 
الراأ�س: يجب اأن يكون مرفوعا لالأعلى ولي�س متدلياً باجتاه االأر�س.

العني: يجب اأن تكون المعة وبراقة، وال يوجد بها ا�ضفرار وال احمرار. 
ق�ضور  اأو  ظ��اه��رة  التهابات  اأو  اإف����رازات  اأي  م��ن  خالياً  يكون  اأن  يجب  االأن����ف:  

بي�ضاء.
الفم: يجب اأن يكون خاليا من اأي التقرحات، ويف حالة حركة اجرتار م�ضتمرة.

حركة التنف�س: يتوجب اأن تكون طبيعية وغري م�ضحوبة ب�ضعال.
حركة احليوان: اأن يكون ن�ضيط احلركة و�ضهيته مفتوحة.

االأرجل: م�ضتقيمة وقوية.
يكون  اأن  ويتوجب  باهتا،  ولي�س  ملاعاً،  امللم�س  ناعم  �ضوفه  يكون  اأن  ال�ضوف: 

مغطياً للج�ضم كاماًل.
طفيليات  اأو  فيه  ج��رح  وج���ود  وع���دم  ه��زي��اًل،  ولي�س  ممتلئاً  ي��ك��ون  اأن  اجل�ضم: 

خارجية.

•• دبي-وام:

تهدف  التي  ي��وم   100 ال���  خطة  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  اأطلقت 
لالرتقاء بقطاعات دبي للثقافة وتطوير منظومة العمل فيها من خالل 
وحتديثها  القطاعية  اال�ضرتاتيجية  مراجعة  على  تقوم  منهجية  اآلية 

واإعادة النظر يف الهيكل التنظيمي واالطالع على قائمة امل�ضاريع واملوازنات 
البيئة الداخلية وخلق ثقافة  وال�ضيا�ضات والعمليات والرتكيز على تطوير 

موؤ�ض�ضية متناغمة بني موظفي الهيئة.
كما ت�ضعى اخلطة اإىل اإطالق باقات من املبادرات االإبداعية وو�ضع معايري 
روؤية  مع  يتوافق  مبا  امل�ضاريع  فعالية  وم��دى  املوظفني  اأداء  لقيا�س  دقيقة 
الهيئة ور�ضالتها ويتناغم مع موؤ�ضرات خطة دبي 2021 الرامية لرت�ضيخ 
“موطن الأف��راد مبدعني وممكنني ملوؤهم الفخر وال�ضعادة”  مكانة دبي ك� 
ورفع الكفاءة احلكومية التزاما مبحور “حكومة رائدة ومتميزة” ما يحقق 

االأهداف املن�ضودة من اخلطة التطويرية ب�ضكل فاعل.
اال�ضرتاتيجية  ل�ضراكتها  الهيئة  اإع���الن  م��ع  ت��زام��ن��ا  اخل��ط��ة  اإط���الق  ومت 

جمال  يف  العاملة  اال�ضت�ضارية  ال�ضركة  العاملية  “بالديوم”  جمموعة  م��ع 
اال�ضرتاتيجيات  مراجعة  مهام  �ضتتوىل  التي  املوؤ�ض�ضية  اال�ضرتاتيجيات 
نظمتها  ميدانية  زي��ارات  عدة  بعد  وحتديثها  وتطويرها  للهيئة  القطاعية 
واملن�ضات  التاريخية  املواقع  اأب��رز  ا�ضتهدفت  العليا  اإدارت��ه��ا  الأع�ضاء  الهيئة 
اإدارات قطاع الثقافة والرتاث يف الهيئة  الثقافية والرتاثية املندرجة حتت 
مت من خاللها ج�س نب�س اجلمهور واإ�ضراكه كعن�ضر فاعل يف ر�ضم االأهداف 
املتعلقة  اال�ضرتاتيجية  االأه��داف  من  جملة  اأثمر  ما  التطويرية  واخلطط 
واالرتقاء   ”2020 “اإك�ضبو  االأب���رز  العاملي  للحدث  الهيئة  با�ضتعدادات 
“دبي  �ضعي  وعك�س   2021 دب��ي  خطة  مع  توافقا  الزائر  جتربة  مب�ضتوى 
للثقافة” اجلاد نحو تفعيل حماور هذه اخلطة الطموحة املنبثقة من فكر 

خالق قائم على التجديد وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.

وكخطوة عملية نحو التطوير واالرتقاء .. بداأ العمل ب�ضكل فعلي على بع�س 
م�ضاريع خطة ال� 100 يوم التي �ضتعزز نقاط قوة “دبي للثقافة” ومتكنها 
االأيام  خ��الل  االإع��الن  �ضيتم  كما  تواجهه من حتديات  ما  التغلب على  من 
املبادرات والرامج التي �ضت�ضكل نقلة نوعية يف  املقبلة عن باقة اأخرى من 

اأداء الهيئة.
جماالت  يف  املوؤ�ض�ضية  ال��ق��درات  تطوير  م�ضروع  موؤخرا  الهيئة  اأطلقت  كما 
دبي  برنامج  معايري  مع  يتوافق  مبا  والوظيفي  واالإداري  املوؤ�ض�ضي  التميز 
لالأداء احلكومي املتميز ما يعزز ح�ضور الهيئة وي�ضمن م�ضاركتها الفاعلة 
يف الدورات املقبلة للرنامج من خالل الرتكيز على ا�ضتثمار كافة مواردها 
التغيري  رك��ي��زة  يعد  ال��ذي  الب�ضري  العن�ضر  واأه��م��ه��ا  امل�����ض��روع  ه��ذا  الإجن���اح 
يف  كبرية  نوعية  نقلة  اإح���داث  يف  فاعل  ب�ضكل  وي�ضاهم  وال��ري��ادة  واالب��ت��ك��ار 

م�ضتويات االأداء.
واأكدت �ضعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي اأن خطة ال� 
يوم بنيت على اأ�ض�س منهجية ت�ضتند اإىل درا�ضة �ضاملة للو�ضع احلايل   100
للهيئة وما تت�ضمنه من نقاط قوة يجب تعزيزها اإ�ضافة اإىل درا�ضة موؤ�ضرات 
يف  �ضت�ضاهم  التطويرية  اخلطة  ه��ذه  اأن  اإىل  ..الفتة  وانعكا�ضاتها  ال�ضعادة 
يف  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  تطبيق  خالل  من  الهيئة  و�ضمعة  ا�ضم  تر�ضيخ 
خمتلف القطاعات ورفع م�ضتوى املعرفة والكفاءة والتمكني وتعزيز ثقافة 
التميز والريادة واالبتكار و�ضمان تكامل الرامج وامل�ضاريع بني كافة اإدارات 

الهيئة.
واأو�ضحت اأن الزيارات امليدانية ملعامل دبي الرتاثية والثقافية - والتي �ضبقت 
االأهداف  ر�ضم  عملية  يف  �ضاهمت   - التطويرية  للخطة  الر�ضمي  االنطالق 
واال�ضرتاتيجيات الفاعلة مبا يواكب توجهات حكومة دبي ويتناغم مع روؤية 
قيادتها الر�ضيدة ..موؤكدة اأن اخلطة التطويرية التي تعمل عليها الهيئة ال 
تقت�ضر على حميطها فقط، بل اإن نتائجها االإيجابية �ضتنعك�س لت�ضمل كافة 

اأفراد املجتمع.

دبي للثقافة تطلق خطة ال� 100 يوم

خدمة �ضريعة لكبار ال�ضن واأ�ضحاب الهمم 

بلدية مدينة اأبوظبي تعلن جاهزية امل�سالخ ل�ستقبال عيد الأ�سحى املبارك 2019

موؤ�ضرات   9
تدلك على 

�ضحة اأ�ضحيتك 
..فانتبه اإليها 

جتهيز الأ�ضاحي خارج 
نطاق م�ضالخ اأبوظبي تهديد 

حقيقي ل�ضحة و�ضالمة 
عائلتك، وحتذير من 
الق�ضابني اجلائلني !!

لدورة طالب ال�سيفي ب�سرطة دبي يتعرفون على مهام دوريات املراكز ين�سمون  طالبا   472
ال�سيخ �سقر ال�سيفية اخلام�سة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأن  دب��ي  اأعلنت جمعية بيت اخل��ري يف 
ح�ضيلة نفقاتها خالل الن�ضف االأول 
 121 ال��ع��ام اجل���اري و�ضلت اإىل  م��ن 
 50 نحو  منها  ا�ضتفاد  دره��م  مليون 
درهم  مليون   81.5 واأن  اأ���ض��رة  األ��ف 
ذه����ب حلملتها  ال��ن��ف��ق��ات  ه����ذه  م���ن 
لعلكم  اخل��ري  وافعلوا   “ الرم�ضانية 

تفلحون«.
هذا  اأن  اخلري”  “بيت  واأو����ض���ح���ت 
النتائج  يف  من�����وا  ي��ع��ك�����س  احل�������ض���اد 
العام  الفرتة نف�ضها من  باملقارنة مع 
ا�ضتجابة اجلمعية  املا�ضي ويعر عن 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
دبي “رعاه اهلل” يف وثيقة اخلم�ضني، 
حيث دعا �ضموه اإىل حتقيق منو �ضنوي 
ويواكب  يعادل  االإن�ضانية  االأعمال  يف 

النمو االقت�ضادي الإمارة دبي.
واأ�ضارت اجلمعية اإىل اأن قيمة الدعم 
املتعففة  ل��الأ���ض��ر  ال�����ض��ه��ري  ال��ن��ق��دي 
واأ�ضر  االأي��ت��ام  اأ�ضر  اأي�ضا  ي�ضم  ال��ذي 
ي��ق��رب من  م��ا  بلغت  الهمم  اأ���ض��ح��اب 
بلغ  ح���ني  يف  دره�����م  م��ل��ي��ون   28.5
ال��دع��م ال��غ��ذائ��ي لهذه االأ���ض��ر حوايل 
جمموع  بلغ  فيما  درهم  مليون   3.5
م��ا ق���دم ك��م�����ض��اع��دات ع��اج��ل��ة طارئة 
ومقطوعة خالل االأ�ضهر ال�ضتة اأكر 

من 34 مليون درهم .
اجلمعية  ق��دم��ت��ه  م��ا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ك����دع����م مل���ع���ا����س االأ������ض�����ر م�����ن خ���الل 
م�ضروعي امل�ضتلزمات املنزلية و�ضيانة 
امل���ن���ازل يف ن��ف�����س ال��ف��رتة ب��ل��غ مليون 
دره���م ك��م��ا مت دع���م اأب��ن��اء االأ���ض��ر من 
الطلبة من خالل م�ضروع “ تي�ضري “ 
لدعم الطلبة مبلغ 1.7 مليون درهم 
. واأنفقت اجلمعية مبلغ 5.1 مليون 
درهم على اأ�ضر االأيتام �ضمن م�ضروع 

لالأ�ضر  ال�����ض��ه��ري  ال���ن���ق���دي  ال���دع���م 
ح�ضب  ع��دده��م  بلغ  وال��ذي��ن  املتعففة 
ينتمون  يتيما   1674 يونيو  بيانات 
الكفالء  ع��دد  وب��ل��غ  اأ���ض��رة   525 اإىل 
819 كافال كما نظمت اجلمعية لهم 
من  الرتفيهية  االأن�����ض��ط��ة  م��ن  ع���ددا 
حجم  ليبلغ  االأي��ت��ام  �ضندوق  ح�ضاب 

ال�ضرف عليهم 154 األف درهم .
لالأ�ضر  ال���ن���ق���دي  ال����دع����م  وت�����ض��م��ن 
ال��ه��م��م الذين  اأ����ض���ح���اب  اأ����ض���ر  دع����م 
ت��رع��اه��م اجل��م��ع��ي��ة وال��ب��ال��غ عددهم 
حتى  عليهم  اأنفقت  حيث  حالة   99
 2019 م���ن  االأول  ال��ن�����ض��ف  ن��ه��اي��ة 
 286 و  األ���ف���ا  و170  م��ل��ي��ون  م��ب��ل��غ 
و570  األ����ف����ا   683 م��ن��ه��ا  دره����م����ا 
اأ�ضحاب  من   56 على  اأنفقت  درهما 
يتقا�ضون  ال��ذي��ن  امل��ك��ف��ول��ني  ال��ه��م��م 
م�ضاعدات مالية ب�ضكل �ضهري واأنفق 
األ��ف��ا و716   486 وال��ب��ال��غ  ال��ب��اق��ي 
ومقطوعة  طارئة  كم�ضاعدات  درهما 
ا�ضتفاد منها 40 من اأ�ضحاب الهمم. 
م�ضاعدات  اخلري”  “بيت  وق���دم���ت 
 “ “ ع��الج  م�����ض��روع  �ضمن  للمر�ضى 
األف   520 منها  درهم  مليون   2.8
من  عاجلة  كم�ضاعدات  قدمت  دره��م 
االإلكرتونية  ف��زع��ة  ح��م��الت  خ���الل 
الذين  للمر�ضى  الدعم  حت�ضد  التي 
عاجلة  جراحية  لعمليات  ي�ضطرون 

اأو عالج باهظ الثمن.
مديونيات  ب��دف��ع  اجل��م��ع��ي��ة  وق���ام���ت 
عن الغارمني خالل االأ�ضهر اخلم�ضة 
 24 منهم  دره��م  مليون   5.3 بقيمة 
يف  اجلمعية  �ضاهمت  مواطنا  �ضجينا 
�ضندوق  مع  بالتعاون  عنهم  االإف���راج 
الفرج وحملة “ياك العون” واملوؤ�ض�ضة 
اإم�������ارة  ال���ع���ق���اب���ي���ة االإ�����ض����الح����ي����ة يف 
 4.1 عنهم  ���ض��ددت  اأن  بعد  الفجرية 
�ضببا يف عودتهم  درهم وكانت  مليون 
معهم  لينعموا  وذوي��ه��م  اأ���ض��ره��م  اإىل 

برم�ضان وعيد الفطر املبارك.
الثاين  الن�ضف  م��ع  اجلمعية  وب���داأت 
الرم�ضاين  امل���ري  ت��وزي��ع  اأب���ري���ل  م��ن 
بلغ  ح��ي��ث  رم�����ض��ان  ل�ضهر  ا���ض��ت��ع��دادا 
االإنفاق عليه 12 مليونا و399 األفا 
و400 درهم ووزع بوا�ضطة كوبونات 
االأ�ضرة  رب  م��ك��ن��ت  ال��ق��ي��م��ة  حم����ددة 
والتموينية  الغذائية  امل��واد  �ضراء  من 
التعاونية  اجل��م��ع��ي��ات  م���ن  ال���الزم���ة 
عدد  وبلغ  املعتمدة  التجارية  واملراكز 
االأ�ضر التي ا�ضتفادت من املري 9242 
اأف�����رع اجلمعية  ع��ل��ى  اأ����ض���رة م���وزع���ة 
اخليمة  وراأ��������س  وال���ف���ج���رية  دب����ي  يف 
وعجمان وعر مراكز هيئة اآل مكتوم 
ت��دي��ره��ا اجلمعية يف  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
واللي�ضيلي.  وحتا  والعوير  الر�ضاء 
ال���ت���ي قدمها  ال���وج���ب���ات  وق���ف���ز ع����دد 

األفا   749 اإىل  �ضائم  اإفطار  م�ضروع 
قيمتها  بلغت  اإف���ط���ار  وج��ب��ة  و155 
6.7 مليون درهم مبعدل حوايل 26 
ال�ضهر  م���دار  على  يوميا  وج��ب��ة  األ���ف 
يف  رم�����ض��ان  مفاطر  قدمتها  ال��ك��رمي 
عام الت�ضامح يف اإمارات دبي وعجمان 
والفجرية  اخليمة  وراأ����س  وال�ضارقة 
من خالل 58 خيمة وم�ضجد ونقطة 
توزيع اأكرها كانت خيمة زايد اخلري 
حمي�ضنة  م��ن��ط��ق��ة  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
الثانية بدبي وات�ضعت حلوايل 3 اآالف 
الوجبات  اإىل  باالإ�ضافة  يوميا  �ضائم 
الهيئات  خ�����الل  م����ن  ق���دم���ت  ال���ت���ي 
�ضمحت  التي  وال�ضركات  واملوؤ�ض�ضات 
يف  فيها  للعاملني  ال��وج��ب��ات  بتقدمي 

منا�ضبات خمتلفة.
اخل���ري  “وافعلوا  ح���م���ل���ة  وخ���ت���م���ت 
بتوزيع  اأع��م��ال��ه��ا  تفلحون”  ل��ع��ل��ك��م 
مبا�ضرة  ال��ع��ي��د  ق��ب��ي��ل  ال��ف��ط��ر  زك����اة 
امل�ضروع  ه��ذا  على  ال�ضرف  بلغ  حيث 
وا���ض��ت��ف��ادت منه  م��ل��ي��ون دره����م   1.9
اجلمعية  ق��ام��ت  كما  اأ���ض��ر،   1005
كعيدية  دره��م  14.3 مليون  ب�ضرف 
�ضعيا  ح��ال��ة   4869 منها  ا���ض��ت��ف��ادت 
الفرحة  اخلري” الإدخ����ال  “بيت  م��ن 
اإىل قلوب اأفراد االأ�ضر املتعففة خالل 
عيد الفطر املبارك باالإ�ضافة لتوزيع 
941 األفا و800 درهم كبدل نقدي 

•• ابوظبي-وام:

اأطلقت وزارة الداخلية لل�ضنة الثانية 
على التوايل باقة “خدمات الطلبة” 
العامة  الثانوية  طلبة  اإىل  املوجهة 
والتي تت�ضمن خدمة اإ�ضدار �ضهادة 
اجل��ن��ائ��ي��ة، وخدمة  احل���ال���ة  ب��ح��ث 
اإن�������ض���اء رم����ز م�������روري، وف���ت���ح ملف 
اإدارات ترخي�س  مروري، من خالل 
االآليات وال�ضائقني بالقيادات العامة 
لل�ضرطة  العامة  واالإدارة  لل�ضرطة 
اجلنائية االحتادية، واالإدارة العامة 
وال�ضائقني  االآل�����ي�����ات  ل��رتخ��ي�����س 
اإىل  باالإ�ضافة  ب��ال��وزارة،  االحت��ادي��ة 

منح بطاقة خ�ضومات فزعه للطالب، 
االجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ���ض��ن��دوق  م���ن 

للعاملني بوزارة الداخلية– فزعه.
الرحمن  ع���ب���د  امل���ه���ن���د����س  واأ�������ض������اد 
الرتبية  وزارة  وك����ي����ل  احل�����م�����ادي 
واخلدمات  الرقابة  لقطاع  والتعليم 
امل�ضاندة، باإطالق وزارة الداخلية باقة 
ت�ضتهدف  التي  الطلبة”  “خدمات 
بتوجيهات  ال��ع��ام��ة،  ال��ث��ان��وي��ة  طلبة 
بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  ال��ف��ري��ق  م��ن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اإىل  م�ضرياً  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
عميقة  روؤي��ة  عن  تنبثق  مبادرة  اأنها 
ملنهجية  ت��ك��ر���س  ال��داخ��ل��ي��ة  ل������وزارة 
�ضياق  �ضمن  وت��اأت��ي  لطلبتنا،  داعمة 
�ضريحة مهمة يف  دعم  على  حر�ضها 
املجتمع، وهي طلبة الثانوية العامة، 
حيث توفر جمموعة من االمتيازات 
واخلدمات والت�ضهيالت التي لها اأثر 
نتائج اإيجابية على عن�ضر مهم، وهو 
الطلبة املقبلون على مرحلة جديدة 
والتعلم،  والبحث  الدار�ضة  رحلة  يف 
الر�ضا  لهم  يحقق  م��ا  ب��ال��ت��ايل  وه��و 
عليهم كثري من  وي��وف��ر  وال��داف��ع��ي��ة 

الوقت واجلهد.
واأكد اأن هذه املبادرة، هي نتاج �ضراكة 
الداخلية  وزارة  بني  ومثمرة  مميزة، 
عن  تنبثق  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 

طلبة  متكني  على  الطرفني  حر�س 
اأف�ضل  وحتقيق  االإماراتية،  املدر�ضة 
وت�����ض��ه��ي��ل خمتلف  ال��ت��ع��ل��م،  ب��ي��ئ��ات 
التفرغ  لهم  ت�ضمن  ال��ت��ي  اجل��وان��ب 
للدرا�ضة والتعلم، الفتاً اإىل اأن وزارة 
الرتبية حتر�س على تعزيز �ضراكاتها 
مب��خ��ت��ل��ف امل���وؤ����ض�������ض���ات وال����������وزارات 
ال���وط���ن���ي���ة احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ض���ة، 
الداخلية  وزارة  مع  �ضراكتها  وت�ضكل 
ويت�ضمن  اأمن���وذج���اً مم��ي��زاً ومم��ت��داً 
ن��واح��ي وجم����االت ع��دي��دة ت��ع��زز من 
وريادتها.  الدولة  التعليم يف  م�ضرية 
وق����ال ال��ع��ق��ي��د ن��ا���ض��ر خ����ادم الكعبي 
لل�ضعادة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ع��ام  م��دي��ر 
اأطار  ياأتي يف  الباقة  اإط��الق هذه  اإن 
وبتوجيهات  الداخلية  وزارة  حر�س 
بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  ال��ف��ري��ق  م��ن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
لتحقيق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة االحت����ادي����ة يف 
وتعزيز  احلكومية  اخلدمات  تطوير 
بدولة  احل����ي����اة  وج��������ودة  ال�������ض���ع���ادة 

االإمارات العربية املتحدة.
الثانية  امل��رح��ل��ة  اإط���الق  ان  واأ���ض��اف 
طالب  ت�ضتهدف  خ��دم��ات  ب��اق��ة  م��ن 
الثانوية العامة من اأبنائنا املواطنني 
والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي 
امل�ضتمر مع �ضركائها االإ�ضرتاتيجيني 
وهم وزارة الرتبية والتعليم، والهيئة 

وهيئة  واجلن�ضية،  للهوية  االحتادية 
الطرق واملوا�ضالت بدبي.

واأكد اأن وزارة الداخلية حتر�س دائما 
ملتعامليها  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
احلكومية  ل����ت����وج����ه����ات  حت���ق���ي���ق���اً 
ت���ط���وي���ر اخل����دم����ات  االحت�����ادي�����ة يف 
احل���ك���وم���ي���ة، وت���ع���زي���ز ال�������ض���راك���ات 
االإ�ضرتاتيجية بني خمتلف الوزارات 
احلكومية  واجل����ه����ات  االحت�����ادي�����ة، 
املحلية لرفع ن�ضبة �ضعادة املتعاملني 
وج��������ودة احل����ي����اة يف جم��ت��م��ع دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة .
 “ ب��اق��ة  اأن  الكعبي  العقيد  واأو����ض���ح 
اأطلقتها  “ ال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ة  خ���دم���ات 
للطلبة  االأوىل  مرحلتها  يف  ال���وزارة 
والتي  اآن������اث   - ذك�����ور   / امل���واط���ن���ني 
التي  ال�ضرورية  اخل��دم��ات  ت�ضمنت 
بعد  العامة  الثانوية  يحتاجها طلبة 
ا�ضتفاد  ال��درا���ض��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  ان��ت��ه��اء 

منها ما يقارب من 9000 طالب.
ومن جانبه قال املقدم اأحمد بوهارون 
�ضندوق  ع������ام  م����دي����ر  ال�������ض���ام�������ض���ي 
التكافل االجتماعي للعاملني بوزارة 
اأن  لفزعة  املنتدب  الع�ضو  الداخلية، 
اأ�ضدر  “فزعه”  ب���  ممثل  ال�ضندوق 
لطلبة  جم��ان��ي��ة  ب��ط��اق��ة  األ����ف   20
“ باقة  ���ض��م��ن  ال���ع���ام���ة  ال���ث���ان���وي���ة 
“ لوزارة  خ��دم��ات ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة 

الداخلية.

اأبنائنا الطلبة  واأ�ضاف اإن تخ�ضي�س 
وال��ط��ال��ب��ات ب��خ��دم��ات مم��ي��زة لهم، 
ي��اأت��ي ان��ط��الق��اً م��ن اإي��ان��ن��ا الدائم 
ب����دع����م م�������ض���رية ال��ت��ع��ل��ي��م وك�����ل ما 
ي�ضهم يف بناء جيل مثقف وواع لريد 
اأن  اإىل  الف���ت���اً  وط���ن���ه،  اإىل  اجل��م��ي��ل 
�ضعارنا يف برنامج فزعة هو “ فزعة 
واالإيجابية”،  لل�ضعادة  حياة  اأ�ضلوب 
اأف�ضل  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ف��ق��د ح��ر���ض��ن��ا 
حياة  يف  وال��ت�����ض��ه��ي��الت  اخل����دم����ات 
مفهوم  وتر�ضخ  حتقق  التي  الطالب 

ال�ضعادة واالإيجابية.
واأك���د ب��وه��ارون اأن���ه يف اإط���ار حتقيق 
و�ضعيا  االحتادية  احلكومة  توجهات 
وتعزيز  اخل�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر  اإىل 
فزعه  ف���اإن  احل��ي��اة،  وج���ودة  ال�ضعادة 
باقتها  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت�����ض��ارك 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  ل��ط��ل��ب��ة  امل��ت��م��ي��زة 
مب��ن��ح��ه��م ب��ط��اق��ة خ�����ض��وم��ات فزعه 
تت�ضمن  وال���ت���ي  ل��ل��ط��الب  امل��ج��ان��ي��ة 
تلبية  يف  ت�ضاعدهم  ع��دي��دة  خ��دم��ات 
علم،  كطلبة  اليومية  احتياجاتهم 
واخل�ضومات  العرو�س  خدمة  مثل 
عالمة   1600 م�����ن  اأك�������ر  ع���ل���ى 
كل  يف  حم����ل   5000 يف  جت����اري����ة 
اإمارات الدولة، وخدمة متاجر فزعه، 
م��ن��ا���ض��ب��ات وخدمة  ف���زع���ه  وخ���دم���ة 
من  وغريها  ال�ضيارات  على  التاأمني 

اخلدمات.

•• ابوظبي-الفجر:

ال���ن���واب اليمني  ق���ام رئ��ي�����س جم��ل�����س 
بزيارة مقر  الركاين  �ضلطان  معايل 
حيث  اأبوظبي؛  يف  الوطني  االأر�ضيف 
الدكتور  ���ض��ع��ادة  ا���ض��ت��ق��ب��ال��ه  يف  ك����ان 
عام  م��دي��ر  الري�ضي  حممد  اهلل  عبد 
االأر����ض���ي���ف ال���وط���ن���ي ال�����ذي ق����دم له 
تعريفاً موجزاً عن االأر�ضيف الوطني 
االإم����ارات����ي ال����ذي اأم�����ض��ى اأك����ر من 
ن�����ض��ف ق���رن وه���و ي��ع��م��ل ع��ل��ى حفظ 

ذاكرة الوطن لالأجيال.
االأر�ضيف  دور  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه  واأ����ض���ار 
العالقات االأخوية  الوطني يف توثيق 
العربية  االإم��ارات  دولة  املتجذرة بني 
منذ  اليمنية  واجل��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  القائد  عهد 
– طيب اهلل ثراه-  اآل نهيان  �ضلطان 
الذي وّطد عالقة متفردة مع ال�ضعب 
ال��ي��م��ن��ي، وخ��ّل��د ال��ت��اري��خ ل��ه –رحمه 
كل  يف  وكثرية  وا�ضحة  ب�ضمات  اهلل- 
�ضد  بناء  مقدمتها  ويف  اليمن  اأرج���اء 
م����اأرب ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي ك���ان م�ضدر 

فخر واعتزاز لليمنيني يف املا�ضي. 
اأجندة  الري�ضي  الدكتور  وا�ضتعر�س 
معايل  اأم��������ام  ال���وط���ن���ي  االأر�����ض����ي����ف 
فاأ�ضار  ومرافقيه؛  الركاين  �ضلطان 
لالأر�ضيفيني  جتمٍع  اأك��ر  انعقاد  اإىل 
م����ت����م����ث����اًل ب�����ك�����وجن�����ر������س امل���ج���ل�������س 
القادم  ال��ع��ام  ل��الأر���ض��ي��ف يف  ال����دويل 
دولة  عا�ضمة  اأب��وظ��ب��ي  يف   2020
امل���ت���ح���دة، وقدم  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 

االإلكرتونية  البوابة  عن  �ضرحاً  لهم 
العربي  للخليج  ال��رق��م��ي  ل��الأر���ض��ي��ف 
موؤخراً  د���ض��ن��ت  وال���ت���ي   AGDA
االإنرتنت  موقع  على  لزوارها  لتوفر 
عن  ال��رق��م��ي��ة  ال�������ض���ور  اآالف  م���ئ���ات 
العربية  باللغتني  التاريخية  الوثائق 
والو�ضائط  وال�����ض��ور  واالإجن��ل��ي��زي��ة، 
التاريخية  ال��ق��ي��م��ة  ذات  امل���ت���ع���ددة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ط��ي ق��رن��ني من 

ت��اري��خ دول���ة االإم�����ارات ودول جمل�س 
اأ�ضاد  جانبه  ومن  اخلليجي.  التعاون 
اليمني  النواب  جمل�س  رئي�س  معايل 
�ضاهده،  ال������ذي  ال��ت��ق��ن��ي  ب���ال���ت���ط���ور 
ال��ت��ي يتبعها  وب��االأ���ض��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة 
االأر����ض���ي���ف ال��وط��ن��ي يف ج��م��ع ذاك����رة 
ال��وط��ن وح��ف��ظ��ه��ا واإت��اح��ت��ه��ا، وثّمن 
عالياً دوره يف حفظ الوثائق التاريخية 
واملواد امل�ضورة وامل�ضادر واملراجع من 

اأمهات الكتب التي متثل اإرثاً ح�ضارياً 
واالإن�ضانية؛  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  وت��اري��خ��ي��اً 
الوطني يف  االأر�ضيف  دور  اإىل  م�ضرياً 
الطيبة  التاريخية  العالقات  توثيق 
بني البلدين ال�ضقيقني دولة االإمارات 
العربية املتحدة واجلمهورية اليمنية، 
وموؤكداً اأهمية تدوين احلا�ضر الذي 
ي�ضهد وقفة االأ�ضقاء يف دولة االإمارات 
مع اليمن فهي من مواقف العز التي 

�ضيخلدها التاريخ. 
هذا وقد ا�ضتملت زيارة معايل رئي�س 
جمل�س النواب اليمني والوفد املرافق 
مدير  فيها  ا�ضطحبه  جولة  على  له 
اإدارات  ب��ني  ال��وط��ن��ي  ع���ام االأر���ض��ي��ف 
االأر�ضيف الوطني واأهم مرافقه، حيث 
ا�ضتمع معاليه اإىل �ضرح عن مقتنيات 
التي  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ق��اع��ة 
ت��ق��دم ل���زواره���ا ���ض��ف��ح��ات م��ه��م��ة من 

وقيام احتادها،  االإم��ارات  دولة  تاريخ 
ال��ع��دي��د من  وال��ع��الق��ات الطيبة م��ع 

الدولة ال�ضقيقة وال�ضديقة.
واط�����ل�����ع م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى من�������اذج من 
م��ق��ت��ن��ي��ات االأر���ض��ي��ف ال��رئ��ا���ض��ي؛ من 
ال�����ض��ور وال��و���ض��ائ��ط امل��ت��ع��ددة، وعلى 
االإمارات  دول��ة  تاريخ  حفظ  اأ�ضاليب 
م�ضرية  ب��ت��وث��ي��ق  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
القائد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

– طيب اهلل ث��راه- وجهود  اآل نهيان 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه 
اهلل- وحر�س االأر�ضيف الوطني على 
تزويد ق�ضم االأر�ضيف الرئا�ضي بكافة 
املتخ�ض�ضة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  امل���ع���دات 
االإلكرتونية  وب��ال��رام��ج  واحل��دي��ث��ة، 
املتطورة التي متكنه من اإتاحة بع�س 
مقتنياته بتقنيات التطبيقات الذكية 
من  امل�ضتفيدين  جمهور  تقّرب  التي 

ذاكرة الوطن.
وج����ال م��ع��ايل ���ض��ل��ط��ان ال���رك���اين يف 
اأبرز  ت��ع��ّد م��ن  ال��ت��ي  مكتبة االإم����ارات 
وثقافة  بتاريخ  املتخ�ض�ضة  املكتبات 
دولة االإمارات ومنطقة اخلليج، وتعّد 
حتتويه  مل��ا  للباحثني  م��ه��م��اً  م��رج��ع��اً 
العامة  والكتب  واملراجع  امل�ضادر  من 

ب�ضكليها الورقي واالإلكرتوين.
وثائقياً  فيلماً  ال�ضيف  الوفد  وتابع   
ث���الث���ي االأب����ع����اد ب��ت��ق��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة عن 
تاريخ دولة االإمارات وحا�ضرها واآفاق 
ال�ضيخ حممد بن  م�ضتقبلها يف قاعة 

زايد للواقع االفرتا�ضي.  

•• دبي-الفجر:

 اأع��ل��ن ن��ادي ال��ه��واي��ات ع��ن فعاليات 
 ،2019 ال�����ض��ي��ف��ي  را����ض���د  مع�ضكر 
وال�����ذي ���ض��ي��ق��ام خ����الل ال���ف���رتة من 
اأغ�ضط�س   20 ول��غ��اي��ة  ي��ول��ي��و   20
2019 يف مقر النادي بدبي، حتت 
ب��ن را�ضد”  “يف ح��ب حم��م��د  ���ض��ع��ار 
النادي  ح��ر���س  منطلق  م��ن  وذل����ك 
وال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ي��ه الإظ����ه����ار مدى 
م��ن مواطنني  االإم����ارات  �ضعب  ح��ب 
وم���ق���ي���م���ني ع����م����وم����اً واالأط������ف������ال 
ال�ضمو  �ضاحب  ل�ضخ�ضية  خ�ضو�ضاً 
مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، وذل���ك تقديراً 
وعرفاناً للجهود التي يبذلها �ضموه 
امل��ج��االت وم��دى حر�س  يف خمتلف 
�ضموه على االهتمام باالإن�ضان ب�ضكل 

عام والطفل ب�ضكل خا�س. 
العام من مع�ضكر  وتاأتي ن�ضخة هذا 
موانئ  ب���رع���اي���ة  ال�����ض��ي��ف��ي  را�����ض����د 
�ضحارى  و����ض���رك���ة  ال���ع���امل���ي���ة  دب�����ي 
ل��ل��ع��الق��ات ال���ع���ام���ة، وم�����ض��ارك��ة كٍل 
الطرق  وهيئة  لال�ضتثمار،  دبي  من 
وامل��وا���ض��الت – دب���ي، وب��ل��دي��ة دبي، 
وموؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لالإ�ضكان، 

ومركز دبي لالإح�ضاء.

عارف  ال�ضيد  قال  املنا�ضبة  هذه  ويف 
بن علي العبار رئي�س نادي الهوايات: 
ال�����ض��ي��ف��ي يف  را����ض���د  م��ع�����ض��ك��ر  “اإن 
الكثري  �ضيت�ضمن   24 ال����  ن�ضخته 
الثقافية  واالأن�����ض��ط��ة  ال��رام��ج  م��ن 
املتميزة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال��ري��ا���ض��ي��ة 
مهارات  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
وتن�ضجم  والعقلية،  البدنية  ال�ضباب 
املختلفة،  مب��واه��ب��ه��م  االرت���ق���اء  م��ع 
ملتزم  ن��اف��ع  اإط����ار  ���ض��م��ن  و�ضقلها 
توجيه  على  مرجمة  بخطة  يعمل 
ال�ضحيحة  وجهتها  نحو  ال��ه��واي��ات 
االأمثل  اال���ض��ت��خ��دام  ت�����ض��م��ن  ال��ت��ي 

لالأوقات واجلهود«.

اأه��داف مع�ضكر  اأن  اإىل  ولفت العبار 
را�ضد ال�ضيفي تن�ضجم مع توجيهات 
الكرام  و�ضيوخنا  الر�ضيدة  قيادتنا 
حفظهم اهلل ورعاهم يف غرز مبادئ 
ال�ضخ�ضية  وب����ن����اء  ال����وط����ن  ح����ب 
على  ي��ع��ود  ومب��ا  ال�ضليمة،  املتعلمة 
املجتمع باخلري الكثري وبناء اأجيال 

امل�ضتقبل.
لهذا  املع�ضكر  فعاليات  و�ضتت�ضمن 
كتحفيظ  ثقافية  اأن�ضطة  على  العام 
ال����ق����راآن ال���ك���رمي وال���ت���دري���ب على 
ا���ض��ت��خ��دام ال��ك��م��ب��ي��وت��ر واالإن���رتن���ت 
وال�ضلوكيات،  ال���ع���ام���ة  واالآداب 
واأن�����ض��ط��ة ري��ا���ض��ي��ة ك��ال��ت��دري��ب على 

رك�������وب اخل�����ي�����ل، وال�����ت�����دري�����ب على 
ال�����ض��ب��اح��ة وري���ا����ض���ات ال����دف����اع عن 
الرتفيهية،  واالأن�������ض���ط���ة  ال��ن��ف�����س، 
والرتفيهية،  العلمية  ك��ال��رح��الت 
واالأل����ع����اب ال��رتف��ي��ه��ي��ة )دراج������ات / 
وملعب  ف��وت(،  بيبي   / طاولة  تن�س 
القدم  وك��رة  ال�ضابوين،  القدم  ك��رة 
وال��ط��ائ��رة، وال��ع��دي��د م��ن ال����دورات 

التوعوية واالإر�ضادية.
على  الق�ضاء  اإىل  املع�ضكر  وي��ه��دف 
ال��ذي يعي�ضه كثري من  الفراغ  وق��ت 
العطالت  اأث���ن���اء  خ��ا���ض��ة  ال�����ض��ب��اب، 
املدر�ضية وا�ضتغالله مبا يعود عليهم 
للتعارف  اإ���ض��اف��ة  وال��ف��ائ��دة،  بالنفع 

وزي�������ادة االأل����ف����ة ب���ني امل�����ض��ارك��ني يف 
املع�ضكر وذلك بتفاعلهم مع بع�ضهم 
ال��زم��ن م��ا ي�ضاهم  مل��دة م��ن  البع�س 
يف اإق��ام��ة ���ض��داق��ات ج��دي��دة لتقوية 

العالقات االجتماعية بينهم.
امل�ضاركني  لتعلم  املع�ضكر  كما يهدف 
وك�ضر  اجل�����ض��دي��ة  امل����ه����ارات  ب��ع�����س 
املهارات  ت��ع��ل��م  م���ن  اخل����وف  ح��اج��ز 
والتعامل  اخليل  رك��وب  منها  والتي 
العادات  بع�س  لتعلم  اإ�ضافة  معها، 
والتقاليد التي اأ�ضبح يفتقدها كثري 
من ال�ضباب اليوم والتي منها عادات 
ال�ضيافة  ال�ضيف وطريقة  ا�ضتقبال 
واآداب املجال�س، ما ي�ضاهم يف �ضياغة 

ال�ضخ�ضية بالن�ضبة للم�ضارك وذلك 
التي  من خ��الل تغيري منط احلياة 
الطباع  بع�س  وتعليمه  عليها  اعتاد 
والتفاعل  االآخ�����ري�����ن  خ�����الل  م����ن 
ومعارف  معلومات  واكت�ضاب  معهم، 
جديدة من خالل الرنامج الثقايف 

امل�ضاحب.
����دمُ ن�����ادي ال���ه���واي���ات م���ن اأق����دم  ����عَّ ويمُ
يف  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  ال���ن���وادي 
 ،1996 ع����ام  اأمُن�������ض���ئ  اإذ  امل��ن��ط��ق��ة، 
ويهدف من خالل الدورات التدريبية 
وحمالت  ال�����ض��ب��اب��ي��ة  وامل���ع�������ض���ك���رات 
ال��ت��وع��ي��ة وال����رام����ج امل�����ض��رتك��ة مع 
خمتلف الوزارات والهيئات والدوائر 

احلكومية، اإىل تنمية الهوايات لدى 
ال�ضباب من جميع اجلن�ضيات، كما اأن 
مع�ضكر را�ضد ال�ضيفي يعد من اأكر 
م�ضتوى  على  ال�ضبابية  املع�ضكرات 
دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك 
الكبريين  واالهتمام  لالإقبال  نظراً 

الذي ي�ضهدهما �ضنوياً.

•• عجمان -الفجر: 

عجمان  ل�ضرطة  العامة  القيادة  يف  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  �ضبطت 
ب�ضورة  ا�ضتعرا�ضية  ب��ح��رك��ات  ق��ام  اخلليجية  اجلن�ضية  م��ن  �ضائقاً 

خطرة ومتهورة يف منطقة الرو�ضة باإمارة عجمان.
وال�ضبط  املباحث  ق�ضم  رئي�س  هندي  بن  حميد  را�ضد  ال��رائ��د  وق��ال 
اأن فرع املباحث والتعقيب متكن من �ضبط  املروري ب�ضرطة عجمان 
ال�ضاب البالغ من العمر 19 عاماً و�ضحب رخ�ضته وحجز مركبته من 
نوع ني�ضان باترول بعد قيامه بحركات ا�ضتعرا�ضية يف منطقة �ضكنية 
وحمالت جتارية ب�ضورة ت�ضكل خطراً على اجلمهور، وقام بت�ضجيل 
مقطع ف��ي��دي��و ون�����ض��ره ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي بغر�س 

اال�ضتعرا�س.

املركبة  �ضيتم حجز  اأنه  امل��روري  وال�ضبط  املباحث  ق�ضم  رئي�س  وذكر 
ملدة 4 اأ�ضهر ون�ضف، ومت �ضحب رخ�ضة القيادة نهائياً نظراً الرتكابه 
عام  خ��الل  �ضوداء  نقطة   32 بلغ  نقاط  مبجموع  مرورية  خمالفات 
واحد، ومت حترير خمالفة قيادة املركبة بطريقة تعر�س حياته وحياة 
 60 وح��ج��ز  دره���م   2000 بغرامة  للخطر  �ضالمتهم  اأو  االآخ��ري��ن 
يوم و23 نقطة �ضوداء، كما تبني بعد �ضبطه ارتكابه خمالفة زيادة 
ن�ضبة تلوين زجاج املركبة عما هو م�ضرح به وغرامتها 1500 درهم، 
درهم   2000 قدرها  مالية  بغرامة  �ضجيجاً  ت�ضبب  مركبة  وقيادة 

و12 نقطة لي�ضبح جمموع النقاط املرورية ال�ضوداء 67 نقطة.
ودعا الرائد بن هندي اجلمهور وال�ضائقني اإىل جتنب القيادة بطي�س 
اأمن  ويهدد  االإم����ارات،  دول��ة  وع���ادات  قيم  يتنا�ضب مع  وتهور مبا ال 

ال�ضائقني وراحة ال�ضكان، متمنياً ال�ضالمة للجميع.

�سرطة عجمان ت�سبط �سائقًا قاد مركبته ب�سورة خطرة ومتهورة يف عجمان

رئي�س جمل�س النواب اليمني يزور الأر�سيف الوطني وي�سيد بتطوره وبدوره يف توثيق العالقات الإماراتية اليمنية

حتت �ضعار »يف حب حممد بن را�ضد«

انطالق فعاليات »مع�سكر را�سد ال�سيفي 2019«  يف 20 يوليو اجلاري

الأول الن�سف  خالل  اخلي  بيت  نفقات  درهم  مليون  الداخلية تطلق املرحلة الثانية من باقة خدمات طلبة الثانوية العامة121 
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العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة ان�ضاف للمقاوالت 
CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�ضة رقم:1038360 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �ضباح حممد �ضباح الرميثي %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضعيد جمعه عبيد كدا�س الرميثي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة كيوت �ضتار

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2427748 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حمود نا�ضر حممد الها�ضمي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبيد ن�ضيب زويد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
القدية  ال�ض�����ادة/اال�ضالة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�ضيانة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1811993 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة االمني ابو الكا�ضم %24

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلمان جمير مياه

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

هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 

بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جروف لتجميل احلدائق 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:2602753 
تعديل مدير/ا�ضافة نا�ضر حممد نا�ضر املر الزعابي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة املجموعة املتحدة القاب�ضه ذ.م.م
UNITED HOLDING GROUP LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة ال�ضرق والغرب العاملية 
EAST & WEST INTERNATIONAL GROUP LLC ذ.م.م

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا انوار الطيبة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1048568 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة زايد عبداهلل عبدالرحمن يو�ضف العلي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضعيد ا�ضماعيل ر�ضا عبداهلل اخلوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون فوفا لل�ضيدات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2744830 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

رانيا نقوال يو�ضف من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ رانيا نقوال يو�ضف من 0% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف نا�ضر علي حن�س بريك

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
فليفر   فل  ال�ض�����ادة/كافترييا  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2106618-1 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد الع�ضري خلفان حارب ال�ضام�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف نهيل عبداهلل نهيل العرياين
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/لينك  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فاليو للمحا�ضبه واال�ضت�ضارات ال�ضريبية
رخ�ضة رقم:CN 2560374  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/دانوب  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هوم �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 5
رخ�ضة رقم:CN 1235808  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون 

برين�ض�س اند برن�س لالطفال
رخ�ضة رقم:CN 2300757  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضوبر  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كلر للبال�ضرت
رخ�ضة رقم:CN 2309142  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/التقنية العاملية للوكاالت التجارية ذ.م.م   

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1913240 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ال�ضيخ حممد نهيان مبارك ال نهيان %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عارف ال�ضيد حممد ال�ضيد عبدالرحيم الها�ضمي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد �ضعيد حممد العريقي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/التقنية العاملية للوكاالت التجارية ذ.م.م
GLOBAL TECHNICAL COMMERCIAL AGENCIES LLC

اىل/التقنية العاملية للوكاالت التجارية  - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
GLOBAL TECHNICAL COMMERCIAL AGENCIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
لت�ضليح  جا�ضم  حممد  ال�ض�����ادة/ور�ضة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضيارات   رخ�ضة رقم:1038907 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة تنبري اال�ضالم جويل حممد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة خالد خلف �ضعيد علي املعمري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد ج�ضيم الدين حممد �ضريف

تعديل وكيل خدمات/را�ضد �ضعيد را�ضد الهنائي
تعديل ا�ضم جتاري من/ور�ضة حممد جا�ضم لت�ضليح ال�ضيارات

MOHAMMED JASSIM AUTO REPAIR WORKSHOP

اىل/ور�ضة تنبري اال�ضالم لت�ضليح ال�ضيارات
TANBIRUL ISLAM AUTO REPAIR REPAIR WORKSHOP

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضركة ال�ضناعية والتجارية للمطهرات املحدودة 

CN قد تقدموا الينا بطلب )ديرتا( فرع اأبوظبي ذ.م.م  رخ�ضة رقم:1029605 
تعديل مدير/ا�ضافة �ضامل بن حممد �ضلطان القا�ضمي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ديرتا للتجارة العامة ذ.م.م 
DITRA GENERAL TRADING LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ال�ضيخ احمد حممد �ضلطان القا�ضمي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ال�ضيخ �ضامل بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي

تعديل ا�ضم جتاري من/ال�ضركة ال�ضناعية والتجارية للمطهرات املحدودة )ديرتا( فرع اأبوظبي ذ.م.م
DETERGENT INDUSTRIAL & TRADING COMPANY LIMITED )DITRA( ABU DHABI

اىل/ديرتا للتجارة العامة ذ.م.م - فرع اأبوظبي 4
DITRA GENERAL TRADING LLC - BRANCH OF ABU DHABI 4

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا فو بانز برجر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2166530 
تعديل ا�ضم جتاري من/كافترييا فو بانز برجر

FOUR BUNS BURGER CAFETERIA

اىل/مطعم فور بانز برجر
FOUR BUNS BURGER RESTAURANT

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
ل�ضيانة  ال�ض�����ادة/توا�ضل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضيارات ذ.م.م رخ�ضة رقم:1168551 

تعديل ا�ضم جتاري من/توا�ضل ل�ضيانة ال�ضيارات ذ.م.م
TWASUL AUTO SERVICE LLC

اىل/موتوبرو ل�ضيانة لل�ضيارات ذ.م.م
MOTOPRO AUTO SERVICE LLC

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

تعلن �ضيدلية الدكتور �ضريف مطر امل�ضجلة بهيئة ال�ضحة 
بقيد رقم )PF 2652( ورخ�ضة جتارية �ضادرة من دائرة 
تقدمت  قد   CN-1999119 رقم  االقت�ضادية  التنمية 
بطلب اإلغاء التاأمني وبناء عليه و�ضوف يتم الغاء التعامل 

مع �ضركات التاأمني اعتبارا من:2019/07/14.
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة 
االعالن  ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  ال�ضحة خالل  هيئة 
واال فان الهيئة غري م�ضئولية عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة
�ضيدلية دكتور �ضريف مطر ذ.م.م

اإعالن اإلغاء تاأمني �سحي

العدد 12685 بتاريخ 2019/7/18 

اإعــــــــــالن
الغربية  ال�ض�����ادة/ال�ضاحة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1010551 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد جمعه احمد غيث احلمادي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف احمد جمعه احمد غيث احلمادي

ال�ضيد �ضقر  ليوا جفن 130842  الظفرة  تعديل عنوان/من منطقة 
�ضامل حمدان جديد واخرين اىل منطقة الظفرة ليوا جفن 303292 

303292 ال�ضيد حممد �ضيف عبداهلل زعل واخرين
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 
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•• دبي-الفجر:

خلفان  �ضاحي  الفريق  معايل  كرم 
متيم، نائب رئي�س ال�ضرطة واالأمن 
العام يف دبي رئي�س جمل�س قيادات 
ال�ضرطة بوزارة الداخلية، بح�ضور 
�ضعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، 
ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ض��رط��ة دب����ي، كّرم 
قادة ال�ضرطة على م�ضتوى الدولة 
االأمني  للتعاون  دبي  �ضرطة  بنوط 
تقديرا  وذلك  االأوىل،  الطبقة  من 
ملا  العامة ل�ضرطة دبي  القيادة  من 
وتعاون  قدموه من خدمات جليلة 
متميز يف املجاالت االأمنية املختلفة، 
واملحافظة  اجل���ري���ة  وم��ك��اف��ح��ة 
دولة  و���ض��الم��ة جمتمع  اأم���ن  ع��ل��ى 

االإمارات العربية املتحدة. 
واأ������ض�����اد ����ض���ع���ادة ال����ل����واء ع���ب���د اهلل 
امل��ري، خالل حفل التكرمي  خليفة 
القيادات  ب����ني  امل���ث���م���ر  ب���ال���ت���ع���اون 
ياأتي  وال��ذي  ال��دول��ة،  ال�ضرطية يف 

للقيادة  العليا  ال��ت��وج��ي��ه��ات  بفعل 
القيادات  به  حتظى  وم��ا  الر�ضيدة، 
االأم���ن���ي���ة م���ن دع����م واه���ت���م���ام من 
الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير الداخلية، االأمر الذي 
اأدى اإىل جعل االإم��ارات واح��ة اأمن 

واأمان وا�ضتقرار لكافة �ضاكنيها. 

عبد  الدكتور  ال��ل��واء  ثمن  وب���دوره 
العبيديل،  ال����رزاق  ع��ب��د  ال��ق��دو���س 
م�ضاعد القائد العام ل�ضوؤون التميز 
وال���ري���ادة، اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
القيادات ال�ضرطية يف حفظ االأمن 
اجلميع  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  واالأم�����ان، 
يعمل على قلب رجل واحد، موؤكدا 
لنا،  ال��ث��ق��ة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  م��ن��ح 

وزرع��������ت يف ق���ل���وب���ن���ا ح����ب اخل���ري 
وحماية  وال��ت��ع��ا���ض��د،  وال��ت�����ض��ام��ح 
من  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  مكت�ضباتنا 
وانطالقاً  ي��ط��ال��ه��ا،  ق���د  ع��ب��ث  اأي 
وفق  نعمل جميعاً  املبادئ  تلك  من 

توجيهات القيادة الر�ضيدة.
اأن  ال���ع���ب���ي���ديل  ال�����ل�����واء   واأو������ض�����ح 
ال�ضرطية  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

العمل  من  ريادية  م�ضتويات  حقق 
وخطط  ا�ضرتاتيجيات  على  املبني 
ع����ل����م����ي����ة، ت�������ض���ت�������ض���رف حت����دي����ات 
وتبني  االأم��ن��ي  العمل  يف  امل�ضتقبل 
تطوير  ت�ضمل  تطلعية  روؤى  عليه 
ال����ك����وادر وامل��ن��ه��ج��ي��ات واالأه������داف 
جميع  يف  واالخ�����ت�����������ض�����ا������ض�����ات  

امل�ضتويات.

••  دبي-الفجر:

ا�ضتقبلت حماكم دبي طلبة وطالبات 
التدريب ال�ضيفي حتت �ضعار »�ضيف 
الطلبة  ت�ضتهدف  ح��ي��ث  ال�����ض��ع��ادة«، 
الدرا�ضة  يف  امل�����ض��ت��م��ري��ن  امل��واط��ن��ني 
باجلامعات اأو الكليات وكذلك الطلبة 
الثانوية  ����ض���ه���ادة  ع��ل��ى  احل��ا���ض��ل��ني 
  2018- ال���درا����ض���ي  ل��ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة 
والقيم  امل����ب����ادئ  ل��غ��ر���س   ،2019
النبيلة لدى الطلبة وتنمية مواهبهم 
وقدراتهم العملية وتاأهيلهم خلو�س 
بالتجارب  م�����ض��ل��ح��ني  احل���ي���اة  غ��م��ار 

واخلرات الالزمة.
ق�ضم  رئي�س  احلمادي  اإبراهيم  واأك��د 
الب�ضرية،  امل�����وارد  وا���ض��ت��ث��م��ار  تنمية 
على  ح���ري�������ض���ة  دب�������ي  حم����اك����م  اأن 
ال�ضتغالل  للطلبة  الفر�ضة  اإت��اح��ة 

علمياً  مفيد  ه��و  مب��ا  ال�ضيف  ف��رتة 
وتتنوع  ومهنيا،  وثقافياً  واجتماعياً 
ب����ني تدريب  ال����ع����ام  ه�����ذا  ف���ع���ال���ي���ات 
ع��م��ل��ي ع���ل���ى ع�����دد م����ن االإج���������راءات 
االإدارية التخ�ض�ضية يف حماكم دبي، 

تدريبية  وور�����س  م��ي��دان��ي��ة  وزي�����ارات 
وتعليمية، باالإ�ضافة اإىل ور�س العمل 
ال�ضركاء  مع  بالتعاون  واملحا�ضرات 
املوظفني  وعدد من  اال�ضرتاتيجيني 
اأ�ضحاب اخلرة يف حماكم دبي،  من 

من  املزيد  اإك�ضابهم  يف  �ضت�ضهم  التي 
املعرفة.

اأخ�ضائي  ال��ف��ال���ض��ي  ع��ه��ود  واأ����ض���ارت 
اإىل  دب���ي،  ب�ضرية يف حم��اك��م  م����وارد 
اأهمية االلتزام بالقواعد والتعليمات 

هذه  وم��ن  ال��ت��دري��ب،  لطلبة  العامة 
مبواعيد  ت��ت��ع��ل��ق  ال����ت����ي  ال����ق����واع����د 
التي  التعليمات  م��ن  وع���دد  ال��ع��م��ل، 
واال�ضتئذان  االإج����ازات  بنظام  تتعلق 
الر�ضمي  العمل، والزي  اأوقات  خالل 
اإىل  م�ضيفًة  واملوظفات.  للموظفني 
خم�ض�ضة  ج��وائ��ز  ث��الث��ة  ه��ن��اك  اأن 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ح���ي���ث ����ض���ت���ك���ون اجل����ائ����زة 
معدل  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  للحا�ضل  االأوىل 
الثانية  واجل���ائ���زة  االأداء،  تقييم  يف 
ي��ق��دم يف جماالت  اق�����رتاح  الأف�����ض��ل 
االإجراءات  تب�ضيط  اأو  اخلدمة  متيز 
الثالثة  واجلائزة  التكاليف،  وتوفري 
املواظبة  جم��ال  يف  املتميز  للطالب 
واالن�ضراف،  احل�ضور  يف  واالنتظام 
م��ن��ح الطلبة  ي��ت��م  ����ض���وف  اأن�����ه  ك��م��ا 
م��ك��اف��اآت م��ادي��ة وم��ع��ن��وي��ة يف نهاية 

فرتة التدريب.

•• اأبوظبي-وام:

م��ه��رج��ان �ضيف  رع��اي��ة  ع��ن  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم�����ارات  اأع��ل��ن��ت موؤ�ض�ضة 
ملدة  وي�ضتمر  اجل��اري  يوليو  �ضهر  مطلع  انطلق  وال��ذي   2019 الظفرة 

ثالثة اأ�ضابيع بتنظيم نادي الظفرة الثقايف والريا�ضي.
جاء ذلك مبوجب اتفاقية التعاون وال�ضراكة التي وقعها �ضعادة املهند�س 
للطاقة  االإم���ارات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  احل��م��ادي  اإبراهيم  حممد 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  ج��ذالن  بن  �ضالح  و�ضعادة  النووية، 
لدى  امل�ضوؤولني  من  ع��دد  بح�ضور  اأبوظبي  يف  املوؤ�ض�ضة  مقر  يف  الظفرة 

اجلانبني.

ويت�ضمن مهرجان �ضيف الظفرة 2019 عدداً من الفعاليات واالأن�ضطة 
الرتاثية والثقافية والريا�ضية واالجتماعية التي ت�ضتهدف فئة ال�ضباب، 

وتوفر لهم اإجازة �ضيفية ممتعة ومفيدة يف ذات الوقت.
وقال �ضعادة املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة 
االإم��ارات للطاقة النووية: “نحر�س يف املوؤ�ض�ضة ب�ضكل م�ضتمر على دعم 
الفعاليات املتنوعة التي تقام مبنطقة الظفرة يف اأبوظبي والتي حتت�ضن 
م�ضروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�ضلمية االأول من نوعه يف العامل 
العربي، حيث باتت منطقة الظفرة ت�ضكل وجهة مميزة ت�ضتقطب املواطنني 
واملقيمني من خمتلف اأرجاء الدولة بف�ضل براجمها وفعالياتها املتنوعة«. 
حر�ضنا  الظفرة  ن��ادي  مع  االتفاقية  توقيع  احلمادي:” يعك�س  واأ���ض��اف 

تعزز  التي  الفعاليات  يف  امل�ضاركة  على  وت�ضجيعهم  ال�ضباب  فئة  دعم  على 
من �ضلوكياتهم ال�ضحية واالجتماعية، حيث تن�س االتفاقية على رعاية 
الفعاليات  يت�ضمن جمموعة مميزة من  وال��ذي  الظفرة  �ضيف مهرجان 

واالأن�ضطة الهادفة لال�ضتثمار االأمثل لالإجازة ال�ضيفية لفئة ال�ضباب«.
من جهته، اأكد �ضعادة �ضالح بن جذالن املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
الظفرة على اأهمية التعاون مع موؤ�ض�ضة االإمارات للطاقة النووية، مثمناً 

مبادرتها املتمثلة برعاية مهرجان �ضيف الظفرة 2019.
الظفرة وموؤ�ض�ضة  ن��ادي  امل�ضرتك يف  “ ياأتي حر�ضنا  امل��زروع��ي:  واأ���ض��اف 
االإج����ازة  ا�ضتثمار  م��ن  ال�����ض��ب��اب  ع��ل��ى مت��ك��ني  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم�����ارات 
هويتهم  تر�ضخ  التي  املختلفة  والفعاليات  االأن�ضطة  ممار�ضة  يف  ال�ضيفية 

ذلك  يف  ملا  والريا�ضية،  االجتماعية  مهاراتهم  وتعزز  والثقافية  الرتاثية 
الكفاءة يف خمتلف  درج��ة عالية من  اأجيال على  بناء  اأث��ر كبري على  من 
املجاالت«. و تهدف موؤ�ض�ضة االإمارات للطاقة النووية من خالل رعايتها 
ال�ضباب  ل��دى  ال��وع��ي  درج���ة  رف��ع  اإىل   ،2019 ال��ظ��ف��رة  مل��ه��رج��ان �ضيف 
باأهمية الطاقة النووية ال�ضلمية، وم�ضروع حمطات براكة للطاقة النووية 
ظاهرة  ملواجهة  مبتكرة  ط��رق  الإي��ج��اد  ال��دول��ة  م�ضاعي  دع��م  يف  ال�ضلمية 
باالإ�ضافة  الكهربائية،  للطاقة  وتاأمني م�ضادر م�ضتدامة  املناخي،  التغري 
تخدم  التي  التخ�ض�ضات  درا�ضة  على  وت�ضجيعهم  ال�ضباب  فئة  توعية  اإىل 
قطاع الطاقة النووية ال�ضلمية يف دولة االإمارات وتوؤمن لهم فر�س عمل 

م�ضتقبلية جمزية.

•• اأبوظبي-وام:

بح�ضور ورعاية معايل ال�ضيخ نهيان 
اآل نهيان، وزير الت�ضامح،  بن مبارك 
الت�ضامح  وزارة  م��ن  ك��ل  ام�س  وقعت 
اأب���و ظبي  وج��ام��ع��ة حممد اخل��ام�����س 
مذكرة  على  الت�ضامح،  وزارة  مبقر 
امل�ضرتك  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ف��اه��م 
قيم  ت���ع���زي���ز  جم�������االت  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا 
والتعاي�س  االآخ����ر  وق��ب��ول  الت�ضامح 
ال���ت���ن���وع على  ال�������ض���ل���م���ي، واح���������رتام 
ال�������دويل، وفتح  امل��ح��ل��ي  امل�����ض��ت��وي��ني 
امل����ج����ال اأم�������ام ال�������ض���ب���اب االإم�����ارات�����ي 
والعربي يف جماالت بحوث الت�ضامح 
واثراء املكتبة العربية باإبداعات جادة 
مبا  للت�ضامح  الرا�ضخة  القيم  ح��ول 

يري املحتوى املعريف.
وقع االتفاقية �ضعادة عفراء ال�ضابري 
املدير العام نيابة عن وزارة الت�ضامح، 
وع���ن ج��ام��ع��ة حم��م��د اخل��ام�����س اأبو 
ظبي �ضعادة امل�ضت�ضار الدكتور فاروق 

حماد ب�ضفته مديرا للجامعة.
واأكد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 

توقيع  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ه��و ت��ع��زي��ز مفهوم 
خالل  للجميع”من  “الت�ضامح 
التعاون والتكاتف بني وزارة الت�ضامح 
وجامعة حممد اخلام�س يف املجاالت 
االأكاديي  العلمي  والدعم  البحثية 
املتخ�ض�ضة  ال�����درا������ض�����ات  واإع����������داد 
وتنظيم املوؤمترات وتنفيذ الفعاليات 
واملبادرات املجتمعية وتدريب الطلبة 
وا�ضدار الكتب والن�ضرات املتخ�ض�ضة 
يف كل ما يتعلق بثقافة الت�ضامح داخل 

االإمارات وعلى امل�ضتوى العاملي.
اإن  وقال معاليه عقب توقيع املذكرة 
االهتمام بالتعاون مع جامعة حممد 
�ضعي وزارة  اإط���ار  ي��اأت��ي يف  اخل��ام�����س 
اخلرات  م��ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة  الت�ضامح 
واجل���ام���ع���ي���ة يف جمال  االأك���ادي���ي���ة 
الت�ضامح، والو�ضول برنامج فر�ضان 
اأن  م���وؤك���دا  ال��ع��امل��ي��ة،  اإىل  ال��ت�����ض��ام��ح 
الوزارة ت�ضعى اإىل الو�ضول بر�ضالتها 
يف تعزيز الت�ضامح حمليا وعربيا اإىل 
دائما  ترحب  ول��ذا  العامل،  دول  كافة 
بالتعاون مع كافة اجلهات ذات ال�ضلة 

الوزارة  تتوافق مع  والتي  بالت�ضامح، 
يف نف�س االأه��داف واملبادئ، وال �ضيما 
والعلمية  االأك����ادي����ي����ة  امل���وؤ����ض�������ض���ات 

امل�ضهود لها بالكفاءة.
اأن  اإىل  الت�ضامح  وزي��ر  وا���ض��ار معايل 
ب��ن��ود م���ذك���رة ال��ت�����ض��ام��ح ت��رك��ز على 
امل�ضروعات  يف  امل�������ض���رتك  ال���ت���ع���اون 
املتعلقة بالت�ضامح، وتبادل  واملبادرات 
اجلانبني،  بني  واخل���رات  املعلومات 
وامل�ضاعدة والدعم لبع�ضهما البع�س 
يف االأن�ضطة املتعلقة بالتوعية باأهمية 
امل�ضرتكة  اجلهود  وتن�ضيق  الت�ضامح، 
بهذه  ال�ضلة  ذات  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف 
الت�ضامح  مفهوم  وتاأ�ضيل  االتفاقية، 
واالإن�ضاين  االأخ����الق����ي  امل��ن��ظ��ور  يف 
واالج��ت��م��اع��ي وال��دي��ن��ي واإب������راز اأثر 
ال��ت��ع��اون احل�ضاري  امل��ف��ه��وم يف  ه���ذا 
يف  الت�ضامح  ثقافة  وتعزيز  امل�ضرتك، 
املجتمع االإماراتي بو�ضفه مثاال بارزا 
االإقليمي  امل�ضتويني  على  للت�ضامح 
املذكرة  اأن  معاليه  واأو�ضح  والعاملي. 
ت��ن�����س ع��ل��ى ال�����ض��راك��ة ب���ني ال������وزارة 
ك��ب��ري من  واجل��ام��ع��ة يف تنفيذ ع���دد 

�ضاأنها  من  التي  واالأن�ضطة  الرامج 
تعزيز قيم الت�ضامح، مثل اإعداد ون�ضر 
العلمية،  الكتب والن�ضرات والر�ضائل 
العليا  الدرا�ضات  ط��الب  واأط��روح��ات 
اإىل  اإ�ضافة  املحكمة،  العلمية  واملجلة 
اإن�ضاء ناد للت�ضامح يف اجلامعة لتنفيذ 
م�ضاريع تطبيقية عن الت�ضامح ت�ضمل 
االأندية واملجال�س الطالبية وغريها، 
بجانب االأن�ضطة والفعاليات اخلا�ضة 
مبركز الت�ضامح والتوا�ضل احل�ضاري 
والتي تت�ضمن درا�ضات متخ�ض�ضة يف 
االإن�ضانية  واالأخ���وة  الت�ضامح  ق�ضايا 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
بخرات  ال����درا�����ض����ات  ه����ذه  واإث��������راء 
ذات  ال����درا�����ض����ات  يف  وم��ت��خ�����ض�����ض��ني 
يتعاون  ك��م��ا  ب��ال��ت�����ض��ام��ح،.  ال��ع��الق��ة 
امل�����وؤمت�����رات  ت��ن��ظ��ي��م  ال����ط����رف����ان يف 
نقا�ضية  وحلقات  التعليمية  والور�س 
تخدم حمور الت�ضامح وما يت�ضل به 
ب��ه من  م��ن م��و���ض��وع��ات وم���ا يتعلق 
اأبعاد اجتماعية واقت�ضادية وان�ضانية، 
املنا�ضبات  يف  االح���ت���ف���االت  وت��ن��ظ��ي��م 
�ضورالت�ضامح  واإظ����ه����ار  ال��وط��ن��ي��ة 

اإىل  ب��و���ض��وح  ال���دول���ة ح��ت��ى ت�ضل  يف 
خمتلف اجلاليات املقيمة على اأر�ضها، 
ودعم بحوث ودرا�ضات طالب اجلامعة 
ح�����ول ق�����ض��اي��ا ال��ت�����ض��ام��ح واالأخ�������وة 
االإن�ضانية. وذكر معايل ال�ضيخ نهيان 
وال�ضراكة  ال��ت��ع��اون  اأن  م���ب���ارك  ب���ن 
حممد  وجامعة  الت�ضامح  وزارة  بني 
اخل��ام�����س اأب����و ظ��ب��ي ال ت��ت��وق��ف على 
هناك  واإمن��ا  التفاهم،  مذكرة  توقيع 
التي  واالأن�ضطة  املباردات  الكثري من 
ت��ع��اون ف��ي��ه��ا اجل��ان��ب��ان خ���الل العام 
املا�ضي، لعل اأبرزها م�ضاركة اجلامعة 
يف املوؤمترات وامللتقيات الكرى التي 
بحثي  بجهد  الت�ضامح  وزارة  نظمتها 
مقدر، اإ�ضافة اإىل التعاون مع خراء 
اجلامعة فيما يتعلق برنامج فر�ضان 
توقيع  ي��ك��ون  اأن  متمنيا  ال��ت�����ض��ام��ح، 
انطالقة  ال��ت��ف��اه��م مب��ث��اب��ة  م���ذك���رة 
مبا  اجلانبني،  ب��ني  للتعاون  ج��دي��دة 
ي���دع���م ك���اف���ة اجل���ه���ود ال���رام���ي���ة اإىل 
ن�ضتمدها  التي  الت�ضامح،  قيم  تعزيز 
ال�ضيخ  املغفور له  واأف��ع��ال  اأق��وال  من 
اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �ضلطان 

ثراه الذي يثل رمزا عامليا ب��ارزا يف 
جم���ال ال��ت�����ض��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س وقبول 
االآخر واحرتام االختالف والتحفيز 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ب��ني ال�����ض��ع��وب مل��ا فيه 

�ضالح الب�ضرية بكافة اختالفاتها.
واأ�ضار معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�ضامح  �ضفات  اأن  اإىل 
تتج�ضد يف اأقوال واأفعال قادة الدولة، 
واالحرتام  ال�ضكر  اآي��ات  اأ�ضمى  رافعا 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 

رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
اإخوانهم  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
املجل�س  اأع�������ض���اء  ال�����ض��م��و  اأ����ض���ح���اب 

االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.
الت�ضامح  وزارة  اأن  اإىل  معاليه  ونبه 
ت���رح���ب دائ���م���ا ب���ال���ت���ع���اون م���ع كافة 
اجلهات املحلية واالحتادية واخلا�ضة 
واجلامعات  التعليمية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

اال�ضرتاتيجية  االه�����داف  ي��ع��زز  مب��ا 
ع��ل��ى اجنازها،  ال������وزارة  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
موؤكدا اأن التعاون مع جامعة حممد 
هما  رئي�ضني  هدفني  يعزز  اخلام�س 
للت�ضامح،  امل���ع���ريف  امل��ح��ت��وى  ت��ع��زي��ز 
الذين  ال�ضباب  ل��دى  الت�ضامح  ودع��م 
ه���م ق����ادة امل�����ض��ت��ق��ب��ل، وم���ن امل��ه��م اأن 
االأ�ضيلة  االإماراتية  بالقيم  يت�ضلحوا 
ال�ضالفة  االأج��ي��ال  عليها  ن�ضاأت  التي 
اإىل ما  اإ�ضافة  االآب���اء واالأج���داد،  من 
وتقنيات  ع��ل��وم  م��ن  عليه  يح�ضلون 

الع�ضر.

حتت �ضعار »�ضيف ال�ضعادة«

»حماكم دبي« ت�ستقبل طلبة التدريب ال�سيفي

وزارة الت�سامح وجامعة حممد اخلام�س توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز املحتوى املعريف لقيم التاآخي

•• دبي - وام:

واالأمالك  االأرا�ضي  دائ��رة  اأعلنت 
الت�ضجيل  يف دبي - ممثلة بقطاع 
عن   - ال����ع����ق����اري����ة  واخل�������دم�������ات 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ع��الق��ة  تفعيل 
العامة  االإدارة  م��ع  وقعتها  ال��ت��ي 
يف  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
اأمن  نظام  دبي بخ�ضو�س  �ضرطة 

امل�ضاكن الذكي اجلديد.
العديد  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  وت�ضمل 
من االأطراف االأخرى مبن فيهم 
ك���ب���ار امل���ط���وري���ن ال���ع���ق���اري���ني يف 
الوعي  ن�ضر  ت�ضتهدف  حيث  دب��ي 
االأمني بني �ضكان دبي عن طريق 
التعاون  الذين يكنهم  املطورين 
م���ع غ���ريه���م م���ن االأط�������راف ذات 
ال�����ض��ل��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ف��وائ��د نظام 
اأمن امل�ضاكن الذكي اجلديد وذلك 

اإطار حر�س الدائرة على دعم  يف 
م���ب���ادرات ال�����ض��رط��ة االأم��ن��ي��ة عن 
ط��ري��ق ت��ن��ظ��ي��م ور�����س ال��ع��م��ل مع 

املخت�ضني يف القطاع العقاري.
الرحمن  عبد  را�ضد  العقيد  وقال 
اإدارة  مدير  الفال�ضي  ظبوي  ب��ن 
ال��رق��اب��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����ض��رط��ة دبي 
التعاون  من  االأ�ضا�ضي  الهدف  اإن 
يف  مع “اأرا�ضي دبي” واملطورين 
هذا املجال هو تو�ضيع نطاق نظام 
املواطنني  وت�ضجيع  امل�ضاكن  اأم��ن 
ا�ضتخدام وتركيب  واملقيمني على 
طريقة  ي����ع����د  ال���������ذي  ال�����ن�����ظ�����ام 
قبل  من  امل�ضاكن  حلماية  جديدة 

امل�ضتخدمني.
اأن �ضرطة دبي تقدم الدعم  واأك��د 
الكامل لهذا الرنامج من خالل 
الدوائر  م��ع  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون 
اإذ  اخل��ا���س،  وال��ق��ط��اع  احلكومية 

ع�ضر  احل��ادي��ة  املرتبة  دب��ي  حتتل 
ب��ني اأك���ر امل���دن اأم��ان��ا يف العامل، 
النوع  ه��ذا  �ضاأن  من  اأن  اإىل  الفتا 
مكانتها  ت���ع���زي���ز  امل�����ب�����ادرات  م����ن 
املراتب  اأع��ل��ى  اإىل  بها  وال��و���ض��ول 
كافة  يف  واالأف�ضل  االأوىل  لتكون 

املجاالت.

الإمارات للطاقة النووية راعيا ملهرجان �سيف الظفرة 2019

•• دبي - وام:

ح�ضر معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري 
قن�ضلية  اأقامته  ال��ذي  اال�ضتقبال  حفل  والبيئة  املناخي 
جمهورية فرن�ضا بدبي واملناطق ال�ضمالية مبنا�ضبة العيد 

الوطني لفرن�ضا الذي ي�ضادف 14 يوليو من كل عام.
غراند  بفندق  اأق��ي��م  ال��ذي   - اال�ضتقبال  حفل  ح�ضر  كما 
بالزا موفمبيك دبي ميديا �ضيتي - ال�ضيخ جمعة اأحمد بن 
جمعة اآل مكتوم و�ضعادة لودوفيك بوي �ضفري اجلمهورية 
الر�ضيدي  ف��رح��ان  ذي��اب  و�ضعادة  ال��دول��ة  ل��دى  الفرن�ضية 
ال�ضمالية  وامل���ن���اط���ق  ب���دب���ي  ال��ك��وي��ت  دول�����ة  ع����ام  ق��ن�����ض��ل 

املعتمدين  القنا�ضل  جانب  اإىل  القن�ضلي  ال�ضلك  عميد 
كبار  وم��ن  الفرن�ضية  اجلالية  م��ن  غفري  وجمع  بالدولة 

ال�ضخ�ضيات.
فرن�ضا  جمهورية  ع��ام  قن�ضل  رابيا  رج��اء  �ضعادة  واأ���ض��ادت 
دولة  ب��ني  املتينة  ب��ال��ع��الق��ات  ال�ضمالية  وامل��ن��اط��ق  ب��دب��ي 
باإك�ضبو  االم��ارات وجمهورية فرن�ضا وعن م�ضاركة فرن�ضا 

دبي 2020 باأجنحتها املميزة والتي هي قيد التجهيز.
وم���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ���ض��ع��ادة ل��ودوف��ي��ك ب���وي ال��ت��ع��اون بني 
امل��ج��االت م��ن دف���اع وثقافة  االإم�����ارات وف��رن�����ض��ا يف جميع 
و�ضياحة وتعليم و�ضحة وحماية البيئة والطاقات املتجددة 

والتقنية والذكاء اال�ضطناعي.

الزيودي يح�سر حفل قن�سلية فرن�سا 
بدبي مبنا�سبة العيد الوطني

�ساحي خلفان يكرم القيادات ال�سرطية 
بنوط �سرطة دبي للتعاون الأمني 

تعاون بني دائرة الأرا�سي و�سرطة دبي لتفعيل نظام اأمن امل�ساكن الذكي

ف��ق��د امل���دع���و / واق����ر علي 
باك�ضتان     ، ع��ب��دال��رح��م��ن 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)1808122ب�س(  رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

 0558885375

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ �����ض����ب����اح 
ال�ضومال   ، روب������ل  ع���ب���دى 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )P00229064(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�ضفارة ال�ضومالية او اقرب 

مركز �ضرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / �ضياء الرحمن 
، باك�ضتان    اخ��رت على خ��ان 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )9150292FN( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

 0569597120

فقدان جواز �سفر
املدعو / غ��الم عبا�س  فقد 
باك�ضتان     ، ح�����ض��ني  ف���ي���دا 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )1010962FZ( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

 0506239797

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل������������دع������������و/  ����ض���ري 
باك�ضتان   ، ع���ا����ض���ق  ج������ان 
رقم  �ضفره  ج���واز  اجلن�ضية 
)8793831( يرجى ممن 
يعر عليه ت�ضليمه بال�ضفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�ضتانية 

�ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
مياه  رزاق  امل����دع����و/  ف���ق���د 
بنغالدي�س   ، م���ي���اه  اف���ت���اب 
رقم  �ضفره  ج���واز  اجلن�ضية 
)0251055(يرجى ممن 
يعر عليه ت�ضليمه بال�ضفارة 
البنغالدي�ضية او اقرب مركز 

�ضرطة باالمارات.   

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
ف��ق��دت ���ض��ه��ادة ا���ض��ه��م برقم 
بنك  عن  �ضادرة   )9549(
�ضادرة  ال���وط���ن���ي  اب���وظ���ب���ي 
ابو  ب��ا���ض��م ع��ط��ا اهلل ح�����ض��ن 
يعر  م�����ن  ع����ل����ى   ، ع����ا�����س 
برقم  االإت�����������ض�����ال  ع���ل���ي���ه���ا 
)0 5 0 4 3 8 5 0 4 4 ( 
ابوظبي  لبنك  ت�ضليمها   او 

ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
ن������ا�������ض������ر ال��������دي��������ن حم���م���د 
بنغالدي�س   - ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)0745952(  يرجى ممن 
بال�ضفارة  ت�ضليمه  عليه  يعر 
البنغالدي�ضية او اقرب مركز 

�ضرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفر

ليلى  امل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
اجلن�ضية  امل��غ��رب   ، بي�ضه 
ج����������������واز ��������ض�������ف�������ره رق�������م 
يرجى   )9895494(
ت�ضليمه  عليه  يعر  مم��ن 
بال�ضفارة املغربية او اقرب 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

كان فيليب البالغ من العمر 52 عاًما 
يراجع االأطباء مراًرا وتكراًرا يف عدة 
م�ضت�ضفيات يف االإم��ارات ب�ضبب االآالم 
ال�����ض��دي��دة ال��ت��ي ك���ان ي��ع��اين م��ن��ه��ا يف 
ت��زداد �ضوًءا ب�ضبب  ركبته والتي كانت 
�ضرط  وه��و  ط��وي��ل��ة،  ل�ضاعات  وق��وف��ه 
م�ضنع  يف  كعامل  وظيفته  يف  اأ���ض��ا���س 
مل��ن��ت��ج��ات االأل����ب����ان. ع��ل��ى م����دار اأكر 
12 عاًما، كان فيليب يعاين من  من 
اأحادية  االأول���ي���ة  امل��ف��ا���ض��ل  ال��ت��ه��اب يف 
على حتمل  ق����ادراً  يعد  اجل��ان��ب، ومل 
اأخ�ضائيني  اإىل  اأخ���رًيا  فتوجه  االأمل، 
زل��ي��خ��ة دبي  ال���ع���ظ���ام يف م�����ض��ت�����ض��ف��ى 

للتو�ضل اإىل عالج دائم حلالته. 
حالة  ه��ي  التنك�ضية  العظام  ه�ضا�ضة 

موؤملة للغاية يكن اأن تقلل من القدرة 
التنقل وجتعل من ال�ضعب على  على 
اليومية  مهامه  اأب�ضط  اأداء  املري�س 
التي اعتاد عليها. وقد يكون ال�ضبب يف 
االإ�ضابة بهذه احلالة  العمر والوقوف 
املتكرر  االإجهاد  اأو  وال�ضغط  الطويل 
امل�������ض���ت���م���ر ع���ل���ى م���ف���ا����ض���ل ال���رك���ب���ة، 
وال�ضغط املهني الناجم عن احلركات 
اأو  القرف�ضاء  اأو  ال�ضديدة  ال�ضريعة 
رفع االأوزان الثقيلة. اإن تخفيف االأمل 
يكن  لاللتهابات  امل�����ض��ادة  ب��االأدوي��ة 
وبعده  م��ا،  ح��د  اإىل  فقط  ي�ضاعد  اأن 
احلل  هي  اجلراحية  العالجات  تكون 

الوحيد لراحة املر�ضى.
بعد معاناة مع هذا املر�س الأكر من 
التداعيات  م��ن  وخ��وًف��ا  ���ض��ن��وات   10
اجلراحية، جتنب فيليب لفرتة طويلة 

اللجوء للعالج. وعليه، ا�ضتغرق االأمر 
من اأخ�ضائيي جراحة العظام الدكتور 
ت�ضيتان  وال��دك��ت��ور  ���ض��ي��ف��ادي  راه����ول 
الوقت ل�ضرح تفا�ضيل  براكا�س بع�س 
العالج للمري�س والتاأكيد لفيليب اأنه 
حالته قابلة للعالج وحتتاج اإىل عناية 
حياته  مم��ار���ض��ة  اإىل  ل��ي��ع��ود  ف���وري���ة 
احلركة  فقد  م��ن  واإن��ق��اذه  الطبيعية 

ب�ضكل دائم.
تنظيم  اإع����ادة  لعملية  فيليب  خ�ضع 
ناجحة للركبة ا�ضتغرقت اأربع �ضاعات 
اجلراحون  خاللها  اأزال  متوا�ضلة. 
اجل����زء امل��ت��اآك��ل م��ن ال��رك��ب��ة واأع�����ادوا 
حماذاته مع ركبة كاملة مدعمة. ويف 
يف  الطبي  الفريق  جهود  ع��ن  حديثه 
قال  املعقد،  اجل��راح��ي  االإج���راء  اإدارة 
اأن  علمنا  “لقد  ���ض��ي��ف��ادي:  ال��دك��ت��ور 

من  يّكن  لن  املخلوع  املعقد  الت�ضوه 
اإجراء ت�ضحيح كامل واأن بدلة الركبة 
بن�ضبة  ن��ت��ائ��ج  متنحنا  ل��ن  القيا�ضية 
ب��امل��ئ��ة. يف غ�����ض��ون دق��ائ��ق من   100
قراًرا  اتخذنا  الت�ضوه،  تعقيد  تقييم 
عالية  �ضاملة  بدلة  با�ضتخدام  �ضريًعا 
اأتاح  لقد  الركبة.  ال�ضتبدال  اجل���ودة 
لنا  �ضمحت  ذلك خيارات خمتلفة  لنا 
الركبة حرفًيا  زرع  بتخ�ضي�س عملية 
االأ�ضلية.  العظمية  تركيبته  لتنا�ضب 
ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى ن�ضخة  اإج�������راء  اإن�����ه 
الطارئة  احل�����االت  اأث���ن���اء  اح��ت��ي��اط��ي��ة 
اأمر  وه����ذا  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����ض��ل  لتحقيق 

مفيد.«
غ���م���رت ال�����ض��ع��ادة ف���ري���ق االأط����ب����اء يف 
جلراحة  دب����ي  يف  زل��ي��خ��ة  م�ضت�ضفى 
ا�ضتعادة  م��ن  املري�س  لتمكن  العظام 

اجليد  ال����ت����واف����ق  وحت���ق���ي���ق  ح����رك����ة 
الطرف  اأن  ويذكر  الركبة.  يف  للغاية 
للمري�س  امل�����ض��ت��خ��دم  اال���ض��ط��ن��اع��ي 
وهو  التيتانيوم  �ضبائك  م��ن  م�ضنوع 

اآمن متاًما. 
“كان  واأ�����ض����اف ال���دك���ت���ور ���ض��ي��ف��ادي: 
العظم  وك��ان  ج�ضيًما  ت�ضوًها  الت�ضوه 
الو�ضلة  خط  ات�ضع  بالفعل.  خملوًعا 
ع��ل��ى ام���ت���داده ال��ط��ب��ي��ع��ي وك����ان ذلك 
نتيجة لتحمل الوزن الثابت وال�ضغط 
ت�ضوهه.  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��رك��ب��ة  ع��ل��ى 
كان هناك فقدان تام للغ�ضاريف بني 
اأدى  مما  ال�ضاق،  وعظم  الفخذ  عظم 
يكن  للعظم  م�ضتمر  اح��ت��ك��اك  اإىل 
ي�����وؤدي اإىل  ال��ع��ظ��م، وح��ت��ى  اأن ي��ه��در 

التهابات حادة. »
الدكتور  ق����ال  اخل�����ض��و���س  ه����ذا  ويف 

اإىل  احل���االت حتتاج  “هذه  ب��راك��ا���س: 
ت�ضخي�س وا�ضح للغاية وجهد جماعي 
االأمل  فيليب  فقد  لقد  ل��ه.  خمطط 
بعد ا�ضت�ضارة عدة م�ضت�ضفيات ومل يكن 
اإمكانية  يف  الثقة  اكت�ضاب  على  ق���ادًرا 
ع����الج����ه. ب��ي��ن��م��ا ي����اأخ����ذ اجل����راح����ون 
بدائل يف الركبة، فاإن التعقيد يف هذه 
احلالة ب�ضبب الت�ضوه يتطلب اخلرة 
ال��ب��دائ��ل العالجية  ب��اإي��ج��اد  ال��الزم��ة 
تنطوي  التي  العالية  املخاطر  ب�ضبب 
قادرون  اأننا  من  ثقة  على  كنا  عليها. 
املري�س  واإط����الع  بنجاح  اإدارت����ه  على 
على ما يكن اأن يتوقعه. كان هدفنا 
هو متكني الت�ضحيح الكامل لت�ضوهه. 
ون��ح��ن ���ض��ع��داء ب��ت��ع��اون امل��ري�����س معنا 
ب�ضكل اإيجابي، مما مكننا من حتقيق 
امتنانه  ع����ن  ف��ي��ل��ي��ب  ع����ر   .« ذل�����ك 

لالأطباء املعاجلني قائاًل: “اأنا �ضعيد 
جًدا الأن االأمل قد انخف�س واأنني قادر 
اأخرى دون  على امل�ضي واالنتقال مرة 
ينتهي  الذي ال  النف�ضي  ال�ضغط  هذا 

اأبًدا«.
خالل  احل���ذر  ب��ت��وخ��ي  فيليب  يمُن�ضح 
املقبلة،  ال�����ض��ت��ة  اأو  االأرب���ع���ة  االأ���ض��ه��ر 
يتمكن  اأن  اإىل  ���ض��رب��ات  اأي  وجت��ن��ب 

ب�ضكل  الطبيعية  حياته  ا�ضتئناف  من 
تدريجي. 

م�ضت�ضفى  يف  ال��ع��ظ��ام  ج��راح��ة  ق�����ض��م 
ال�ضهادة  ع��ل��ى  ح��ا���ض��ل  دب����ي  زل��ي��خ��ة 
 SRC ال��ذه��ب��ي��ة م��ن م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز
اجلراحية  ل���ل���رع���اي���ة  ب����ه  وم����ع����رتف 
للممار�ضة  الذهبية  املعايري  بح�ضب 

اجلراحية.

•• اأبوظبي-وام: 

الذي  للنزالء  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  احتفاال  ام�س  الداخلية  وزارة  نظمت 
ي�ضادف 18 يوليو من كل عام وذلك بالتعاون مع مكتب االأمم املتحدة املعني 

مبكافحة املخدرات واجلرية بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
العقابية  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نظمته  ال����ذي   - االح��ت��ف��ال  ح�����ض��ر 
واالإ�ضالحية مبقرها يف اأبوظبي - اللواء �ضامل علي مبارك ال�ضام�ضي وكيل 
وزارة الداخلية امل�ضاعد للموارد واخلدمات امل�ضاندة، والعميد حممد حميد 
بن دملوج الظاهري االأمني العام ملكتب �ضمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
العقابية  املوؤ�ض�ضات  ع��ام  مدير  ال�ضويدي  عبداحلكيم  والعميد  الداخلية، 
وبوري�س  العام  املدير  نائب  الظاهري  خمي�س  حمد  والعميد  واالإ�ضالحية، 
املخدرات  امل��ع��ن��ي مب��ك��اف��ح��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ن��ائ��ب مم��ث��ل مكتب  زن��ام�����ض��ك��ي 
واجلرية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، اإىل جانب ممثلني 
وعدد  واالإ���ض��الح��ي��ة،  العقابية  للموؤ�ض�ضات  اال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء  ع��ن 
االإدارات  الدولة، ومديري  املعتمدين لدى  الدبلوما�ضي  ال�ضلك  اأع�ضاء  من 

من  كبري  وع���دد  ب��ال��دول��ة،  واالإ���ض��الح��ي��ة  العقابية  للموؤ�ض�ضات  االإقليمية 
ال�ضباط بوزارة الداخلية.

ال�ضرطية  القيادة  حر�س  واالإ�ضالحية  العقابية  املوؤ�ض�ضات  عام  مدير  واأك��د 
ال��ن��زالء، واإع����ادة دجم��ه��م يف  ب��اإ���ض��الح وت��اأه��ي��ل  ال�ضبل الكفيلة  ت��وف��ري  على 
اإىل  الفتا  جمتمعهم،  يف  فاعلني  ليكونوا  واالأ���ض��ري،  االجتماعي  حميطهم 
تكون  ب��اأن  وا�ضرتاتيجيتها  االإم���ارات  لروؤية  وفقا  تعمل  الداخلية  وزارة  اأن 
من اأف�ضل دول العامل اأمنا و�ضالمة . وتوجه يف كلمة له بال�ضكر والتقدير 
للح�ضور على ت�ضريفهم هذا االحتفال الذي يوافق الذكرى ال�ضنوية لليوم 
تلبية  يقام  وال���ذي  ع��ام  ك��ل  م��ن  يوليو  م��ن  ع�ضر  الثامن  للنزالء يف  العاملي 
للمبادرة الكرية التي اأطلقتها منظمة االأمم املتحدة. وقال اإن اأهداف هذا 
املوؤ�ض�ضات العقابية  االحتفال تتج�ضد يف كونها حافزا لالهتمام بالنزالء يف 

واالإ�ضالحية، ويتطلعون للعودة اإىل احلرية واحلياة الكرية واالندماج مع 
اأ�ضرهم وجمتمعهم ليكونوا اأفرادا �ضاحلني.

واأ�ضاف اأن دولة االإمارات ت�ضري على خطى موؤ�ض�ضها وباين نه�ضتها املغفور 
ث��راه، الذي يعرفه اجلميع  اآل نهيان، طيب اهلل  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  له 
االإمارات  اأن  اإىل  االأف��راد، الفتا  وكرامة  ت�ضجيع حرية  على  بداأبه وحر�ضه 
انطالقا  ال�ضادقة،  االإن�ضانية  املبادرات  كل  و�ضفافية مع  بكل جدية  تتفاعل 
اإىل  تطلعاتها  وم��ن  ال���دويل  املجتمع  يف  وم��وؤث��ر  فاعل  كع�ضو  موقعها  م��ن 
حتقيق حرية ال�ضعوب واأمنها ورفاهيتها. ولفت اإىل اأن دولة االإمارات توا�ضل 
�ضعيها لتج�ضيد �ضعار االحتفال باليوم العاملي للنزالء وحتقيق غاياته، معربا 
املبادرة، وي�ضخروا كل  اأن يت�ضامن اجلميع ويتفاعلوا مع هذه  اأمله يف  عن 
واملحافظة  تاأهيله  اإع��ادة  يف  واالإ�ضهام  بالنزيل  االهتمام  اأجل  االإمكانات من 

وزارة  ح��ر���س  واأك����د  ال�����ض��ال��ح.  املجتمع  ن���واة  بو�ضفها  االأ����ض���رة،  ك��ي��ان  ع��ل��ى 
تعزيز جهودها،  واالإ�ضالحية، على  العقابية  املوؤ�ض�ضات  الداخلية، ممثلة يف 
واتخاذ كل االإج��راءات الكفيلة بتحقيق هذا ال�ضعار، �ضعيا اإىل عودة النزيل 
فردا �ضاحلا يف اأ�ضرته وجمتمعه، من خالل تنفيذ حزمة من برامج التاأهيل 

واالإ�ضالح للنزالء.
“ زايد  ب��ع��ن��وان  ع��ن  ت�ضجيليا  فيلما  واحل�����ض��ور  ال�ضام�ضي  ال��ل��واء  و���ض��اه��د 
اهلل  طيب  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  ل��دى  الت�ضامح  قيم  “ يو�ضح  والت�ضامح 
ثراه، اإىل جانب عر�س م�ضرحي حول اأهمية الت�ضامح يف التعامل مع نزالء 

املوؤ�ض�ضات العقابية واال�ضالحية.
املوؤ�ض�ضات  توفرها  التي  التاأهلية  الرامج  حول  ق�ضريا  فيلما  �ضاهدوا  كما 
العقابية واالإ�ضالحية للنزالء والتي ت�ضاعدهم على �ضقل وتنمية مهاراتهم 
املوهوبني  االأطفال  من  جمموعة  وقدمت  املجتمع،  يف  ودجمهم  وتاأهيلهم 

اأوبريت بعنوان الت�ضامح.
ال�ضركاء  بتكرمي  ال�ضويدي  والعميد  ال�ضام�ضي  اللواء  قام  احلفل  ختام  ويف 

اال�ضرتاتيجيني والرعاة وعدد من االإعالميني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت���راأ����ض���ت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي������رة  ال��ك��ع��ب��ي، 
الع�ضف  جل�ضات  من  �ضل�ضلة  املعرفة 
الذهني التفاعلية التي نظمتها اإدارة 
اكت�ضاف املواهب بوزارة الالم�ضتحيل، 
الطالب  م��ن  وع���دد  بح�ضور  وذل���ك 
االأمور ونخبة من  واأولياء  واملعلمني 
االطالع  بهدف  واملوهوبني  املبدعني 
ع��ل��ى جت��ارب��ه��م وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأبرز 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م، وكيفية 
املواهب  ق������درات  وت���وظ���ي���ف  ت��ن��م��ي��ة 
التوجهات  ي���خ���دم  ومب����ا  ال��وط��ن��ي��ة، 
ال��وط��ن��ي��ة و����ض���واًل ل���روؤي���ة االإم�����ارات 

.2021
وزارة  ال��ت��زام  اجلل�ضات  ه��ذه  وتعك�س 
مع  كثب  ع��ن  بالعمل  الالم�ضتحيل 
ال�ضيا�ضات  ملعرفة  الوطنية  امل��واه��ب 
لتحقيق  امل���ط���ل���وب���ة  وال���ت�������ض���ري���ع���ات 
 ،2071 اأه�����داف م��ئ��وي��ة االإم�������ارات 
تقوم  ال��ت��ي  الفل�ضفة  ي��وؤك��د  م��ا  وه���و 
النتائج  اأف�����ض��ل  ب����اأن  ال�����وزارة  عليها 
مع  بالعمل  اإال  حتقيقيها  ي��ك��ن  ال 
وال�ضركاء  املعنية  االأط�����راف  جميع 
اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني، ح��ي��ث وف���رت هذه 

االأم���ور  واأول���ي���اء  لل�ضباب  اجل��ل�����ض��ات 
ملناق�ضة  تفاعلية  من�ضة  وامل��در���ض��ني 
االآل��ي��ات وال��و���ض��ائ��ل ال��ت��ي م��ن �ضاأنها 
تعزيز زيادة اكت�ضاف املواهب النا�ضئة 
املهارات  تعزز  برامج خا�ضة  وتطوير 

وتوفر بيئة م�ضتدامة لتطويرها.
الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن�����ورة  وق���ال���ت 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ة  وزي�������رة 
املواهب  اكت�ضاف  اإدارة  وامل�ضوؤولة عن 
املواهب  “تعد  الالم�ضتحيل:  ب��وزارة 
امل�ضتقبل  ع���م���اد  ال�����ض��اب��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

�ضاملة  تنموية  قاعدة  لبناء  واالأم���ل 
تبداأ  بالدولة،  القطاعات  خمتلف  يف 
باإعداد منظومة عمل �ضاملة لرعاية 
وتنمية املوهوبني، وت�ضميم الرامج 
احت�ضانها  ت�ضمن  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
وتنميتها لتوظيف اإمكاناتها واإطالق 
توفري  خالل  من  الإبداعاتها  العنان 
ال���رع���اي���ة ال�����ض��ام��ل��ة ل��ل��م��وه��وب��ني يف 
خم���ت���ل���ف امل�����راح�����ل ال����ع����م����ري����ة، مبا 
عاملياً  املناف�ضة  ال��دول��ة  ملوهبي  يتيح 
وم���واج���ه���ة حت���دي���ات امل�����ض��ت��ق��ب��ل بكل 

جدارة واقتدار«.
اكت�ضاف  اإدارة  يف  نعمل   “ واأ�ضافت: 
منظومة  ت��اأ���ض��ي�����س  ع���ل���ى  امل����واه����ب 
وتوظيف  وت��ن��م��ي��ة  الك��ت�����ض��اف  ق��وي��ة 
م����ه����ارات امل����واه����ب ال���وط���ن���ي���ة، حيث 
متثل اخلطوة االأوىل يف هذه الرحلة 
االخت�ضا�س  اأ�ضحاب  اإىل  اال�ضتماع 
والتعرف على التحديات التي تواجه 
مبدعينا لو�ضع الرامج وال�ضيا�ضات 
على  التغلب  لهم  تتيح  التي  املنا�ضبة 
اآف����اق  اإىل  واالن����ط����الق  ال���ت���ح���دي���ات 

امل�ضتقبل من اأجل امل�ضاهمة يف ازدهار 
وتنمية دولتنا«.

اأن عمل  الكعبي  ن��ورة  واأك���دت معايل 
اآلية وطنية  اإطالق  يتمثل يف  االإدارة 
الك��ت�����ض��اف امل����واه����ب ال���ف���ري���دة على 
تنميتها  على  والعمل  ال��دول��ة  اأر����س 
ت���ع���ري���ف وطني  م����ن خ�����الل و�����ض����ع 
الكت�ضاف  اآل��ي��ة  وابتكار  للموهوبني، 
جلميع  بياناتهم  واإت��اح��ة  املوهوبني، 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ض����ة، 
املواهب  لتنمية  فعالة  اأدوات  واإيجاد 

بطريقة احرتافية منوهة اإىل اأهمية 
مبكرة  مرحلة  يف  امل��واه��ب  اكت�ضاف 
�ضتقوم  حيث  قدراتها،  �ضقل  بهدف 
االأفراد  االإدارة بتطوير حلول لربط 
امل���وه���وب���ني ب��امل��وؤ���ض�����ض��ات وال�������وزارات 
خمتلف  يف  واجل���ام���ع���ات  وامل����دار�����س 

ال�ضناعات.
اجلل�ضات  اأن  الكعبي  ن���ورة  واأ����ض���ارت 
العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  ت�ضتك�ضف 
وتتعرف  امل��واه��ب،  وتنمية  الكت�ضاف 
على  املوا�ضيع التي حتتاج اإىل جهد 

يف  النمطية  ال�ضور  لتغيري  جماعي 
عملية البحث عن املواهب وامل�ضاهمة 
لبناء  امل�ضتقبلية  ال�ضيا�ضات  و�ضع  يف 

املواهب وتنميتها.
اجلدير بالذكر اأن وزارة الالم�ضتحيل 
اأطلقها �ضاحب  هي وزارة افرتا�ضية 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
مكتوم يف اأبريل املا�ضي يتوىل اإدارتها 
وتعمل  ال���������وزراء،  جم��ل�����س  اأع�������ض���اء 
العمل  منظومة  هند�ضة  اإع���ادة  على 
ملفات  توليها  خ��الل  م��ن  احلكومي 

وطنية مهمة، ومتثل اجليل اجلديد 
وتت�ضمن  احلكومية  املمار�ضات  م��ن 
ا�ضتباقية  حلول  تطوير  عملها  مهام 
وجذرية ملوا�ضيع معينة �ضمن فرتة 
زم��ن��ي��ة حم�����ددة، وت�����ض��م ف����رق عمل 
اجلهات  خمتلف  من  م�ضرتكة  مهام 
واملحلية  االحت������ادي������ة  احل���ك���وم���ي���ة 
وال��ق��ط��اع اخل���ا����س واالأف��������راد، ويتم 
امللفات  ح�����ض��ب  ت�����ض��ك��ي��الت��ه��ا  ت��غ��ي��ري 

املطروحة على اأجندة العمل.
االأوىل  مرحلتها  يف  ال����وزارة  وت�ضم 
اإدارة  ه���ي:  اف��رتا���ض��ي��ة  اإدارات  اأرب����ع 
اخلدمات  واإدارة  ال�ضلوكية،  املكافاآت 
امل�ضرتيات  وم��ن�����ض��ة  اال���ض��ت��ب��اق��ي��ة، 
املواهب،  اكت�ضاف  واإدارة  احلكومية، 
وتخت�س اإدارة اكت�ضاف املواهب بالعمل 
ت��ع��ري��ف وط���ن���ي وا�ضح  ع��ل��ى و����ض���ع 
الثقافية  امل���ج���االت  يف  ل��ل��م��وه��وب��ني 
الكت�ضاف  اآل��ي��ة  واب��ت��ك��ار  وال��ع��ل��م��ي��ة، 
املوهوبني كل ح�ضب موهبته، واإتاحة 
للجهات  امل���وه���وب���ني  ج��م��ي��ع  ب��ي��ان��ات 
على  وال��ع��م��ل  واخل��ا���ض��ة،  احلكومية 
بطرق  امل��واه��ب  لتنمية  اأدوات  ابتكار 
احرتافية و�ضهلة الو�ضول كل ح�ضب 
جم����ال م��وه��ب��ت��ه وذل�����ك وف����ق روؤي����ة 

مئوية االإمارات 2071.

الداخلية حتتفل ب�اليوم العاملي للنزلء 

برئا�ضة نورة الكعبي

اإدارة اكت�ساف املواهب بوزارة الالم�ستحيل تنظم جل�سات ع�سف ذهني تفاعلية بح�سور املوهوبني واخلرباء

اأطباء اأخ�سائيون من م�ست�سفى زليخة ي�ساعدون عامل على ا�ستعادة 
حركته بعد 12 عاًما من الأمل عن طريق ت�سحيح ركبته امل�سوهة واملتاآكلة

اإ�سعاف دبي تد�سن حمطة اإ�سعافية 
جديدة يف بوابة اخليل

•• دبي - وام: 

منطقة  يف  جديدة  اإ�ضعافية  حمطة  االإ�ضعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�ض�ضة  د�ضنت 
يف  اال�ضعافية  النقاط  لن�ضر  املوؤ�ض�ضة  خطة  �ضمن  وذل��ك  اخليل”  “بوابة 
مناطق ومدن اإمارة دبي وحتقيقا الأهدافها يف تطوير الطب الطارئ ورعاية 
املر�ضى ما قبل امل�ضت�ضفى واال�ضتجابة ال�ضريعة لكل البالغات امل�ضتلمة خا�ضة 
يف منطقة القوز التي ت�ضم املجمع الذي ي�ضمل 80 بناية متكاملة ويعد من 

اأحدث املجمعات ال�ضكنية يف دبي.
وتقدم خليفة الدراي املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي خلدمات االإ�ضعاف بال�ضكر 
الإدارة االأ�ضول التابعة ل�ضركة “دبي القاب�ضة” على تخ�ضي�س م�ضاحة كبرية 
لتوؤدي  يلزم  ما  بكل  وجتهيزها  املجمع  يف  اال�ضعافية  النقطة  ه��ذه  لتاأ�ضي�س 

واجبها يف اإ�ضعاف واإنقاذ املر�ضى وامل�ضابني.
مراكز  على  موزعة  ا�ضعافية  نقطة   113 حاليا  متتلك  املوؤ�ض�ضة  اأن  وك�ضف 
ال�ضرطة والدفاع املدين وامل�ضت�ضفيات وعيادات ال�ضحة و�ضاالت مطارات دبي 
اإىل جانب الطرق الداخلية واخلارجية يف اإمارة دبي حيث زودت هذه النقاط 
االإ�ضابات  اإىل  الو�ضول  زمن  يقلل  ما  ال�ضاعة  م��دار  على  مناوبني  مب�ضعفني 
على الطريق اأو احلاالت املر�ضية ..الفتا اإىل اأن هناك خطة لزيادة املحطات 
خ�ضو�ضا على الطرق ال�ضريعة واملناطق البعيدة خالل العام اجلاري والقادم.

•• دبي - وام: 

املناخي  ال���ت���غ���ري  وزارة  اأط����ل����ق����ت 
لالأمن  املبكر  االإب��الغ  نظام  والبيئة 
من�ضة  ي��ع��د  وال������ذي  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
لالإبالغ  مبتكرة  واأداة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
ع��ن االأم���را����س احل��ي��وان��ي��ة واالآف���ات 
الزراعية و�ضالمة االأغذية املتداولة 
الت�ضريعية،  واملخالفات  ال��دول��ة  يف 
البيانات  و�����ض����ول  ب����ه����دف  وذل�������ك 
ومتخذي  امل���خ���ول���ني  ل��الأ���ض��خ��ا���س 
ال��دول��ة، ومبا  م�ضتوى  على  ال��ق��رار 
ي�����ض��م��ن ����ض���رع���ة اال����ض���ت���ج���اب���ة من 
اجلهات املعنية بكافة اإمارات الدولة 
ال��ب��الغ��ات، ومت��ك��ني كافة  الأي م��ن 
بينها  فيما  التن�ضيق  م��ن  اجل��ه��ات 
للتعامل مع هذه البالغات مبا فيها 

القطاع ال�ضحي.
خدمة  ي��وف��ر  ال���ذي  النظام  وي�ضكل 
وحتليلها  البالغات  لتلقي  متكاملة 
وت���وف���ري ت��ق��اري��ر واح�������ض���اءات بناء 
القرار،  ل�ضناع  التحليل  ه��ذا  على 
اجلهات  عمل  تعزز  م��وح��دة  من�ضة 
املعنية املختلفة على م�ضتوى الدولة 
العامة،  وال�ضحة  ال�ضالمة  ل�ضمان 
وتتيح الأفراد املجتمع يف نف�س الوقت 
التفاعل املبا�ضر وامل�ضاركة يف احلفاظ 
ع��ل��ى ال�����ض��الم��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب���االإب���الغ 
املتمثلة  البيولوجية  امل��خ��اط��ر  ع��ن 
يف االأم����را�����س احل��ي��وان��ي��ة واالآف�����ات 
ال��زراع��ي��ة و���ض��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وقال 

���ض��ع��ادة �ضيف ال�����ض��رع وك��ي��ل ال���وزارة 
امل�ضاعد لقطاع املجتمعات امل�ضتدامة 
وال���ق���ائ���م ب���اأع���م���ال وك���ي���ل ال�������وزارة 
 ”: الغذائي  التنوع  لقطاع  امل�ضاعد 
ي��اأت��ي ن��ظ��ام االإب�����الغ امل��ب��ك��ر لالأمن 
وزارة  مواكبة  اإط���ار  يف  البيولوجي 
وال��ب��ي��ئ��ة لتوجهات  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
روؤية  وم�ضتهدفات  االإم�����ارات  دول���ة 
اأم���ن  ب�����ض��م��ان   2021 االإم���������ارات 
وحتقيق  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة  و���ض��الم��ة 
لبناء  جهودها  و�ضمن  ا�ضتدامتها، 
البالغات  ل��ت��وث��ي��ق  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
احليوانية  ب����االأم����را�����س  اخل���ا����ض���ة 
واالآفات الزراعية واالأخطار الغذائية 
املتعلقة باملنتجات امل�ضتوردة واملحلية 
م��ن��ه��ا، وت��وف��ريه��ا وم�����ض��ارك��ت��ه��ا بني 
القرار،  و���ض��ن��اع  املخت�ضة  اجل��ه��ات 
الو�ضع  اإع��ادة تقييم  ومب��ا ي�ضهم يف 
احلايل ودرا�ضة املخاطر ودعم اتخاذ 

القرارات املتعلقة باالأمن البيولوجي 
يف الدولة » .

واأ����ض���اف ال�����ض��رع اأن ن��ظ��ام االإب����الغ 
من�ضة  ت���وف���ري  اإىل  ي���ه���دف  امل��ب��ك��ر 
امل�ضاركة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ت��ت��ي��ح  وط��ن��ي��ة 
واالإب����الغ ع��ن وج���ود ح���االت ا�ضتباه 
مر�ضية  “ اإ���ض��اب��ات  مر�ضية  ل��ب��وؤر 
زراع���ي���ة  اآف�������ات  اأو  للحيوانات”، 
�ضالمة  ب��خ�����ض��و���س  خم���ال���ف���ات  اأو 
الغذاء، حيث يتيح الرنامج االإبالغ 
خمالفة  اأو  ح����ي����واين  م���ر����س  ع����ن 
احليواين  باجلانب  تتعلق  ت�ضريعية 
م���ث���ل ال����رف����ق ب����احل����ي����وان، وح���ي���ازة 
وامل�ضتح�ضرات  اخلطرة،  احليوانات 
اأو  البيطرية،  امل��ن�����ض��اآت  البيطرية، 
�ضحنة حيوانات خمالفة للمتطلبات 

وال�ضروط املعمول بها يف الدولة.
ك���م���ا ي���ت���ي���ح االإب����������الغ ع����ن االآف�������ات 
النخيل  ���ض��و���ض��ة  م���ث���ل  ال����زراع����ي����ة 
والعناكب  واحل�����م�����رية  احل�����م�����راء 
والدوبا�س وحفارات ال�ضاق والعذوق 
م�ضائد  ب���ا����ض���ت���خ���دام  مل��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
وال�ضوئية  الفرمونية   “ احل�ضرات 
لالأ�ضجار  امل��و���ض��ع��ي  وال����ع����الج   “
امل�ضابة واإجراء حمالت الر�س لبوؤر 
اال�ضابة با�ضتخدام مبيدات ح�ضرية 
م��ت��خ�����ض�����ض��ة و���ض��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة اأو 
املتداول  الغذاء  االإب��الغ عن �ضالمة 
يف ال���دول���ة م��ن خ���الل االإب�����الغ عن 
ت����داول غذاء  ال��ت��ال��ي��ة :  امل��خ��ال��ف��ات 
يف  اأو  ����ض���ح���ي���ة  غ�����ري  ظ���������روف  يف 

ظروف تخزين غري مالئمة، غذاء 
اأو  للم�ضتهلك  م�ضلل  اأو  مغ�ضو�س 
منتهي  اأو  ظ���اه���ري  ع��ي��ب  م���ل���وث  
ت�ضمم  ح���ال���ة  وج�����ود   ، ال�����ض��الح��ي��ة 
ت�ضبب يف ح�ضا�ضية  غ��ذاء  اأو  غذائي 
بعد تناوله ، والتحقق من ال�ضائعات 
واالأخبار غري الدقيقة حول الغذاء، 
وب��ط��اق��ة ال��ت��ع��ري��ف ب���االأغ���ذي���ة، اأو 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن وج����ود م��ن��ت��ج يتنافى 
مع االأخالق العامة ، اأو اأغذية غري 
ي��ت��م ا�ضتخدام  احل���الل وع��ل��ى ذل���ك 
لتحليل  اال�ضطناعي  الذكاء  تقنية 
ب�ضكل  ال��ت��ي يتم ر���ض��ده��ا  ال��ب��ي��ان��ات 
م�ضاركة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  م��ن��ط��ق��ي، 
البيئة  حماية  م�ضوؤولية  يف  املجتمع 
وال�����ض��ح��ة ال��ع��ام��ة م��ن خ���الل و�ضع 

نظام مبتناول كافة فئات املجتمع.
التعامل  �ضرعة  يف  النظام  و�ضي�ضهم 
مع هذا النوع من البالغات من قبل 
ك��اف��ة اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، ح��ي��ث �ضيتم 
الربط مع اجلهات ال�ضحية املختلفة 
على م�ضتوى الدولة، ل�ضمان �ضرعة 
تعاملها وحتركها يف تلقى البالغات 
بني  امل�ضرتكة  ب��االأم��را���س  املتعلقة 
يعزز قدرة  واحل��ي��وان، مما  االن�ضان 
اآفات  اأو  اأمرا�س  اية  على  ال�ضيطرة 

قبل انت�ضارها.
ك����م����ا ي���ت���م���ي���ز ال�����ن�����ظ�����ام ب����ات����اح����ة 
لالطالع  ال��ق��رار  ملتخذي  الفر�ضة 
اال�ضتق�ضائية  ال����ت����ق����اري����ر  ع���ل���ى 
واالإح�ضائيات الدقيقة عن البالغات 

ومتابعتها ب�ضكل حلظي، ومما ي�ضهل 
عملية التتبع ودعم اتخاذ القرار من 
القيادة العليا اإ�ضافة اإىل ذلك، تتيح 
الذكي  النظام  وتنفيذ  ت�ضميم  اآلية 
اجلديد متابعة البالغات من خالل 
والقدرة  الذكية،  االج��ه��زة  خمتلف 
على تعميم اآخر القوانني والقرارات 
بني  املختلفة  وال��ن�����ض��رات  ال���وزاري���ة 
بامل�ضارات  والتحكم  اجلهات،  جميع 
املخ�ض�ضة للبالغات املختلفة واإعادة 
ت��وج��ي��ه ال���ب���الغ م���ن ج��ه��ة حملية 
ذات  ال��ب��الغ��ات  وتعيني  اأخ���رى،  اإىل 

اإىل  تلقائياً  العالية  درجة اخلطورة 
اإدارة الكوارث البيئية وذلك التخاذ 
الالزم، وا�ضتخراج التقارير اليومية 
اخلطورة  درج��ة  ذات  البالغات  عن 
تلقائياً  االإدارات  جميع  من  العالية 

من النظام.
باللغتني  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��م��ل 
ويكن  واالإجن����ل����ي����زي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال��و���ض��ول اإل��ي��ه ع��ر ال��راب��ط التايل 
https://biosecalert.  :
ae/ar/pages/home .

 aspx
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عربي ودويل

طالب �ضيا�ضيون معار�ضون يف بلجيكا احلكومة بتقدمي اأجوبة بعد 
ن�ضر وثيقة على �ضبكة االنرتنت لفتت االنتباه بدون ق�ضد اىل وجود 

اأ�ضلحة نووية اأمريكية يف البالد.
للجمعية  التابعة  واالأم����ن  ال��دف��اع  للجنة  تقرير  م�����ض��ودة  وك�ضفت 
ال��رمل��ان��ي��ة حل��ل��ف ���ض��م��ال االأط��ل�����ض��ي واط��ل��ع��ت عليها ف��ران�����س بر�س 
الواليات  تخزن  وتركيا  اأوروب��ا  يف  قواعد جوية  �ضت  تفا�ضيل حول 
املتحدة فيها 150 �ضالحا نوويا، وخا�ضة قنابل اجلاذبية من طراز 
نووي  ت�ضلح  �ضباق  من  خم��اوف  و�ضط  االأن��ب��اء  ه��ذه  بي-61.وتاأتي 
مو�ضكو  بني  تاريخية  معاهدة  اأ�ضبحت  اأن  وبعد  اأوروب���ا،  يف  جديد 
احلرب  حلقبة  تعود  النووية  االأ�ضلحة  انت�ضار  من  للحد  ووا�ضنطن 
الباردة على �ضفري االنهيار.وقال النائب عن حزب اخل�ضر �ضامويل 
نووية  اأ�ضلحة  بوجود  ال�ضائع”  “ال�ضر  اأك��د  التقرير  اإن  كوغوالتي 

اأمريكية يف قاعدة كالين-بروغل اجلوية يف �ضمال بلجيكا.
واأ�ضاف لفران�س بر�س “نطالب بنقا�س �ضفاف متاما، يجب ان نوقف 

هذا الكذب ون�ضع حدا لهذا النفاق«.
الكندي  ال�ضيناتور  و�ضعه  ال��ذي  التقرير  م�ضودة  من  ج��زء  وي�ضري 
جوزيف داي اإىل ما جمموعه “نحو 150 �ضالحا نوويا” يف قواعد 
كالين-بروغل يف بلجيكا وبوت�ضيل يف اأملانيا واأفيانو وغيدي-توري 

يف اإيطاليا وفولكل يف هولندا واجنرليك يف تركيا.

قال دبلوما�ضيون يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية اأم�س 
اإن املدير العام للوكالة يوكيا اأمانو يعتزم التنحي مبكرا، يف مار�س- 
اآذار من العام املقبل، ب�ضبب اإ�ضابته مبر�س مل يحددوه اأ�ضعفه ب�ضكل 

وا�ضح خالل العام املا�ضي.
العمر  م��ن  يبلغ  ال��ذي  اأم��ان��و،  الياباين  الدبلوما�ضي  تعيني  واأع��ي��د 
72 عاما، يف عام 2017 على راأ�س الوكالة التابعة لالأمم املتحدة 
ت�ضرين  نوفمر-   30 ي��وم  تنتهي  �ضنوات  اأرب���ع  م��ن  ثالثة  ل��والي��ة 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م�����ض��وؤول��ي��ات  2021.وتت�ضمن  ال��ث��اين 
الذرية مراقبة االلتزام بالقيود املفرو�ضة على اأن�ضطة اإيران النووية 
مب��وج��ب االت��ف��اق امل���رم ب��ني ط��ه��ران وق���وى عاملية يف ع��ام 2015 

والذي ان�ضحبت منه الواليات املتحدة العام املا�ضي.
مع  امل�ضتقبل،  يف  الوكالة  م�ضار  ب�ضاأن  ت�ضاوؤال  املزمع  تنحيه  ويثري 
اإدارتها  اأن قليلني فقط من يتوقعون حدوث تغري كبري يف طريقة 

لق�ضية اإيران وغريها من الق�ضايا احل�ضا�ضة.

اأبيي الواقعة على احل��دود بني  األ��ور ج��وك حاكم منطقة  ق��ال ك��ول 
اأم�����س االأرب��ع��اء اإن م�ضلحني جمهولني  ال�����ض��ودان وج��ن��وب ال�����ض��ودان 
و�ضتة  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  ال�ضالم  بعثة حفظ  اأف��راد  اأح��د  قتلوا 

مدنيني يف منطقة اأبيي املتنازع عليها.
واأ�ضاف جوك “هاجم م�ضلحون جمهولون اأم�س �ضوق اأميت ب�ضمال 

وذكر اأن هناك طفال بني املدنيني الذين القوا حتفهم. اأبيي”. 
وقالت االأمم املتحدة يف بيان يف وقت متاأخر من م�ضاء اأم�س الثالثاء 
لهجوم  وتعر�ضت  روتينية  دوري��ة  يف  كانت  ال�ضالم  حفظ  ق��وات  اإن 
قتل خم�ضة  كما  اآخ��ر  واأ�ضيب  اإثيوبي  وقتل جندي  من جمهولني. 

مدنيني.
وا�ضتقل جنوب ال�ضودان عن ال�ضودان يف عام 2011 لكن و�ضع اأبيي 

مل يتحدد.
للجنوب  االن�ضمام  ي��ري��دون  من  بني  عنف  اأع��م��ال  املنطقة  وت�ضهد 
االأمم  ال�ضمال. وحتتفظ  م��ن  ج���زءا  ي��ك��ون��وا  اأن  ي��ري��دون  واآخ��ري��ن 
املتحدة ببعثة حلفظ ال�ضالم يف املنطقة، هي القوة االأمنية املوؤقتة 

يف اأبيي )يوني�ضفا(، منذ عام 2011.

عوا�صم

بروك�سل

جوبا

فيينا

مقتل 4 من قوات 
النظام يف تفجي بدرعا 

•• بريوت-اأ ف ب:

قتل اأربعة عنا�ضر من قوات النظام اأم�س يف تفجري عبوة نا�ضفة ا�ضتهدفت 
حافلة كانت تقلهم يف حمافظة درعا يف جنوب �ضوريا، وفق ما اأفاد املر�ضد 

ال�ضوري حلقوق االإن�ضان.
عاجل  خر  يف  ب��دوره��ا  )�ضانا(  الر�ضمية  ال�ضورية  االأن��ب��اء  وكالة  واأوردت 
�ضمال غرب  “اإرهابيون ي�ضتهدفون �ضيارة ع�ضكرية على طريق اليادودة” 

مدينة درعا، متحدثة عن “معلومات اأولية ت�ضري اإىل �ضهداء وجرحى«.
“عبوة  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  الرحمن  عبد  رام��ي  املر�ضد  مدير  وق��ال 
اأ�ضفر  ما  الرابعة،  الفرقة  عنا�ضر من  تقل  كانت  ا�ضتهدفت حافلة  نا�ضفة 

عن �ضقوط اأربعة قتلى منهم واإ�ضابة ت�ضعة اآخرين بجروح«.
ومل يتمكن املر�ضد من حتديد اجلهة امل�ضوؤولية، لكنه اأ�ضار اإىل اأن “قوات 
او  النا�ضفة  بالعبوات  كان  اإن  لهجمات  يومي  �ضبه  ب�ضكل  تتعر�س  النظام 

باإطالق النار يف حمافظة درعا، لكنها ال ت�ضفر عادة عن �ضقوط �ضحايا«.
واأو�ضح عبد الرحمن اإن “مقاتلني معار�ضني �ضابقني يطلقون على اأنف�ضهم 

ا�ضم “املقاومة ال�ضعبية” ي�ضنون عادة تلك الهجمات �ضد قوات النظام«.
وا�ضتعاد اجلي�س ال�ضوري �ضيف العام 2018 ال�ضيطرة على كامل حمافظة 
املعار�ضة فيها،  اإثر عملية ع�ضكرية ثم اتفاقات ت�ضوية مع الف�ضائل  درعا 

وعملية اإجالء لالآالف من راف�ضي الت�ضويات.
اتفاقات  �ضملتها  التي  املناطق  كل  ال�ضوري يف  عنا�ضر اجلي�س  ينت�ضر  ومل 

ت�ضوية، اإال اأن املوؤ�ض�ضات احلكومية عادت للعمل فيها.
ومنذ ذلك احلني، ت�ضهد منطقة درعا حالة من الفو�ضى االأمنية تخللها 
اعتقاالت طالت مئات املواطنني، بينهم من وافقوا على اتفاقات الت�ضوية 

مع قوات النظام التي �ضاقت اأي�ضاً الكثريين اإىل التجنيد االإجباري.
واأث����ار ذل���ك، وف��ق امل��ر���ض��د، ح��ال��ة م��ن الغ�ضب ل��دى ال�����ض��ك��ان، وخ�ضو�ضاً 

الف�ضائل التي كانت وافقت على الت�ضويات.

من احلكمة التفكري مرتني قبل اأي ت�ضعيد

الت�سعيد الأمريكي – الإيراين.. ما حدوده الق�سوى؟

مقا�ساة اإدارة ترامب ب�سبب قرار الهجرة الأخي  اأمريكا تدعم ت�سوية بني كوريا اجلنوبية واليابان 

•• اخلرطوم-وكاالت:

والتغيري  احل���ري���ة  اإع������الن  ق����وى  وق���ع���ت 
واملجل�س الع�ضكري االنتقايل يف ال�ضودان، 
على  االأوىل  ب���االأح���رف  االأرب����ع����اء،  اأم�������س 
وث��ي��ق��ة االت����ف����اق ال�����ض��ي��ا���ض��ي ال���ت���ي حتدد 
بح�ضور  البالد  يف  احلكم  موؤ�ض�ضات  اأط��ر 

الو�ضيطني االأفريقي واالأثيوبي.
وج��اء ه��ذا االت��ف��اق بعد يومني م��ن عودة 
املفاو�ضات املبا�ضرة بني قوى اإعالن احلرية 
االنتقايل،  الع�ضكري  واملجل�س  والتغيري 
التي انقطعت منذ اأوائل يونيو”حزيران” 
العامة  القيادة  اعت�ضام  ف�س  بعد  املا�ضي 
اأ���ض��ف��ر عن  وال����ذي  اخل��رط��وم  للجي�س يف 

مقتل اأكر من 100 �ضخ�س.
اأن االت��ف��اق يعد  واأك���دت االأط���راف املوقعة 
االأزم������ة،  م���ن  ل���ل���خ���روج  اخل����ط����وات  اأوىل 
االنتقالية  امل���رح���ل���ة  اأن  اإىل  م�����ض��ريي��ن 
اإح��داث عملية م�ضاحلة وطنية  ت�ضتهدف 
�ضاملة، فيما مت تاأجيل الوثيقة الد�ضتورية 

اإىل يوم بعد غد اجلمعة.
وق����د ي��ه��د ه����ذا االت���ف���اق احل����ل لالأزمة 
منذ  ال�����ض��ودان  ي�ضهدها  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية 
اأبريل”ني�ضان”   11 يف  الب�ضري  اإط��اح��ة 
امل��ا���ض��ي ب��ع��د اأ���ض��ه��ر م��ن ال��ت��ظ��اه��رات �ضد 

حكمه.

اتفاق �ضيا�ضي 
وقعه  ال��ذي  ال�ضيا�ضي”  “االإعالن  �ضمل 
ال��ط��رف��ان ال���ي���وم، ب��ع��د حم���ادث���ات مكثفة 
تن�س  ف�����ض��ول،   6 ت�ضتعر�ضها  ب��ن��داً   22

و”الرتتيبات  املر�ضدة”،  “املبادئ  ع��ل��ى 
الت�ضريعي”،  و”املجل�س  االنتقالية” 
املرحلة  و”مهام  التحقيق”،  و”جلنة 
االإقليمية  و”امل�ضاندة  االنتقالية”، 

والدولية«.
ب�”الرتتيبات  يتعلق  الوثيقة فيما  ون�ضت 
االأول  ت�ضكيل جمل�ضني  على  االنتقالية”، 
الوزراء،  جمل�س  والثاين  ال�ضيادة  جمل�س 
 11 م��ن  فيت�ضكل  ال�����ض��ي��ادة  جمل�س  واأم����ا 
مدنيني(  و5  ع�����ض��ك��ري��ني   5( ع�������ض���واً 
يتم  م���دن���ي���ة  ���ض��خ�����ض��ي��ة  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة 

اختيارها بالتوافق بني الطرفني.
رئا�ضة  ع��ل��ى  ال���ت���ن���اوب  االت����ف����اق  وت����ن����اول 
جمل�س ال�ضيادة الذي يحكم البالد لفرتة 
انتقالية، ت�ضتمر 3 اأعوام، على اأن يرتاأ�س 
ل�21  االنتقالية  الهيئة  اأواًل  الع�ضكريون 
�ضهراً، على اأن تنتقل الرئا�ضة اإىل املدنيني 

ل�18 �ضهراً.
ف�ضتختار  ال���وزراء،  مبجل�س  يتعلق  وفيما 
رئي�ضاً  وال��ت��غ��ي��ري  احل���ري���ة  اإع�����الن  ق����وى 
ع��دد من  ب��دوره  �ضيختار  ال��ذي  للحكومة 
20، ع���دا وزيري  ال����  ي��ت��ج��اوز  ال�����وزراء ال 
يختارهما  ال��ل��ذي��ن  وال��داخ��ل��ي��ة  ال���دف���اع 

الع�ضكريون يف املجل�س ال�ضيادي.
ال��وث��ي��ق��ة ���ض��الح��ي��ات جمل�س  ومل حت���دد 
ذكرت  لكنها  ال���وزراء،  جمل�س  اأو  ال�ضيادة 
اأن االإعالن الد�ضتوري املتوقع توقيعه بعد 
غد اجلمعة �ضيحدد ذلك، وكما اأقر املجل�س 
ع���دم ج����واز ت��ر���ض��ح م���ن ���ض��غ��ل م��ن�����ض��ب��اً يف 
جمل�س ال�ضيادة اأو جمل�س الوزراء اأو والة 
اأو حكام االأقاليم، يف االنتخابات  الواليات 

التي تلي الفرتة االنتقالية مبا�ضرة.
الع�ضوية  ن�ضبة  ح��ول  الطرفان  واختلف 
الت�ضريعي”،  “املجل�س  الثالث  الف�ضل  يف 
وات��ف��ق��ا ع��ل��ى امل��ن��اق�����ض��ة ب�����ض��اأن��ه يف جمل�س 
تتج������اوز  ال  ف�������رتة  يف  وت�ضكيله  ال�ضيادة 
ت�����ض��ك��ي��ل جمل�س  ت���اري���خ  م���ن  ي���وم���اً   90

ال�ضيادة.
وك���م���ا ن�����س االت���ف���اق ع��ل��ى ت�����ض��ك��ي��ل جلنة 
االنتقالية،  ت�ضكيل احلكومة  بعد  م�ضتقلة 
اأمام  االعت�ضام  ف�س  اأح��داث  يف  للتحقيق 
يونيو”حزيران”   3 يف  ال����دف����اع  وزارة 
امل��ا���ض��ي، وغ��ريه��ا م��ن االأح����داث، واأج���ازت 
اأفريقي  دع��م  اأي  طلب  الوطنية  اللجنة 

احلاجة  اقت�ضت  اإذا  التحقيق  جلنة  ب�ضاأن 
لذلك.

نقاط الختالف 
لعل اأبرز البنود التي حتفظت عليها قوى 
احلرية والتغيري، هي متتع رئي�س واأع�ضاء 
جمل�س ال�ضيادة باحل�ضانة يف مواجهة اأّي 
اأو  اتهامهم  ي��ج��وز  وال  جنائية  اإج�����راءات 
مقا�ضاتهم اأمام اأّي حمكمة، كما ال يجوز 
بحق  اأو  بحقهم  �ضبط  ت��داب��ري  اأّي  ات��خ��اذ 
واليتهم.واأ�ضارت  ف��رتة  اأث��ن��اء  ممتلكاتهم 
م�ضادر �ضودانية اإىل اأن املجل�س الع�ضكري 
غري  البنود  بع�س  اإ�ضافة  اأراد  االنتقايل 

امل�ضمنة يف االتفاقية االأفرواأثيوبية، فيما 
ق���وى احل��ري��ة والتغيري  ق���ي���ادات يف  ن��ف��ت 
االتفاقية. يف  م�ضمنة  غ��ري  بنود  اإ�ضافة 
واع��رت���ض��ت ق���وى امل��ع��ار���ض��ة ب��ق��ي��ادة قوى 
ب��ن��ود يف االتفاق  احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ري ع��ل��ى 
املعلق بني املجل�س الع�ضكري وقوى اإعالن 
احل���ري���ة وال��ت��غ��ي��ري، ح��ي��ث رف�����ض��ت البند 
الذي ين�س على ح�ضانة املجل�س ال�ضيادي، 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  ت��ع��ي��ي��ن��ه  اإىل  اإ����ض���اف���ة 
الوزراء.وال تزال بع�س النقاط عالقة بني 
يف  ال��د���ض��ت��وري،  االإع���الن  ب�ضاأن  الطرفني 
انتظار احل�ضم ب�ضاأنها يوم بعد غد اجلمعة 

للتوقيع على االتفاق النهائي.

هذه اأبرز بنود التفاق ال�سيا�سي يف ال�سودان

•• �صول-رويرتز:

الواليات  اإن  اأم�������س  ك��ب��ري  اأم��ري��ك��ي  دب��ل��وم��ا���ض��ي  ق���ال 
املتحدة “�ضتبذل ما بو�ضعها” لتهدئة خالف �ضيا�ضي 
واقت�ضادي متفاقم بني كوريا اجلنوبية واليابان، فيما 
ح���ذرت ���ض��ول م��ن اأن اخل���الف ق��د ي��ك��ون ل��ه تداعيات 

عاملية.
وكانت وا�ضنطن مرتددة يف التدخل عالنية يف اخلالف 
االإمدادات  يهدد  ال��ذي  اخل��الف،  لكن  حليفتيها.  بني 
طغى  الذكية،  والهواتف  ال��ذاك��رة  رقائق  من  العاملية 
اخلارجية  وزي��ر  م�ضاعد  �ضتيلويل،  ديفيد  زي��ارة  على 
الهادي،  وامل��ح��ي��ط  اآ���ض��ي��ا  ����ض���رق  ل�������ض���وؤون  االأم���ري���ك���ي 

للمنطقة.وقال �ضتيلويل لل�ضحفيني يف �ضول عا�ضمة 
املوقف،  مع  ج��دي  ب�ضكل  يتعامل  اإن��ه  اجلنوبية  كوريا 
لكنه مل يخ�س يف تفا�ضيل اخلطوات التي قد تتخذها 
باالأ�ضا�س  يعود  اأم��ر  اخل��الف  اأن حل  وذك��ر  وا�ضنطن. 

لكوريا اجلنوبية واليابان.
�ضتبذل  ق��ري��ب��ا...  حل��ل  ال��ت��و���ض��ل  يف  “ناأمل  واأ����ض���اف 
وثيقا  وحليفا  �ضديقا  بو�ضفها  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات 

لكليهما، ما بو�ضعها لدعم جهودهما حلله«.
واالأ�ضبوع املا�ضي، قال �ضتيلويل لهيئة االإذاعة اليابانية 
اإن بالده لن تتدخل يف اخلالف، وبدال من ذلك ت�ضجع 
لت�ضوية  اآ�ضيا  يف  لها  حليفني  اأك���ر  ب��ني  احل���وار  على 

اخلالف.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

اأم��ريك��ي��ة دع����وى ق�ضائية  رف��ع��ت جم��م��وع��ات ح��ق��وق��ي��ة 
ل�����الإدارة االأم��ريك��ي��ة ي��ن��ع غالبية  ب��ق��رار ج��دي��د  تطعن 
املهاجرين من طلب اللجوء يف الواليات املتحدة يف حال 
يعيد حتديد  ال��ذي  املك�ضيك.والقرار اجلديد  م��روا عر 
ي��دخ��ل حيز  اأن  امل��ق��رر  ك��ان م��ن  اللجوء  امل��وؤه��ل��ني لطلب 
التنفيذ الثالثاء. وياأتي اإقراره مع �ضعور البيت االأبي�س 
ب���االإح���ب���اط م���ن ف�����ض��ل ال��ك��ون��غ��ر���س يف ت�����ض��دي��د قوانني 
للحريات  االأم���ريك���ي  “االحتاد  حم��ام��ي  ال��ه��ج��رة.وق��ال 
املدنية” يل غيلرينت يف بيان “هذا اأكر م�ضعى من اإدارة 
الدعوى  اإي���داع  بعد  االآن”  حتى  الهجرة  حلظر  ترامب 

اأن  فران�ضي�ضكو.وا�ضاف  �ضان  الفدرالية يف  املحكمة  لدى 
القرار “ينتهك ب�ضكل وا�ضح القانون الداخلي والدويل«.
اأه���م �ضيا�ضاته. اإح����دى  وج��ع��ل ت��رام��ب م�����ض��األ��ة ال��ه��ج��رة 
وال���دع���وى ال��ق�����ض��ائ��ي��ة امل��رف��وع��ة ���ض��د احل��ك��وم��ة تقول 
تقول  ال��ت��ي  الهجرة  ق��وان��ني  ينتهك  اجل��دي��د  ال��ق��رار  اإن 
اللجوء بناء على الطريق  اإنه ال يكن منع حق  بو�ضوح 
املتحدة. الواليات  اإىل  للو�ضول  املهاجرون  ي�ضلكها  التي 

وت�ضيف ال�ضكوى “يف اإطار التزام اأمتنا حماية االأ�ضخا�س 
الفارين من اال�ضطهاد ومتا�ضيا مع التزاماتنا الدولية، 
فاإن القانون الفدرايل ال�ضائد يقول اإن جمرد العبور يف 
دولة ثالثة لي�س اأ�ضا�ضا حلرمان املهاجرين الذي ي�ضلون 

اإىل �ضواطئنا من حق اللجوء«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ب��ي��رت���ض��ون، كاتب  ت�����ض��اءل ���ض��ك��وت 
�ضاين�س  “كري�ضتيان  م��وق��ع  ل���دى 
اأن  يكن  م��دى  اأي  اإىل  مونيتور” 
التوترات يف اخلليج من دون  ت�ضل 

خروج االأمور عن ال�ضيطرة؟ 
هذين  ب���ني  ال��ت�����ض��ع��ي��د  اإن  وي���ق���ول 
اخل�����ض��م��ني ال���ل���دودي���ن و����ض���ل اإىل 
الرئي�س  ان�ضحاب  منذ  احلرب  �ضفا 
االأم����ري����ك����ي دون�����ال�����د ت����رام����ب من 

ال�ضفقة النووية، يف العام املا�ضي. 
الت�ضعيد  اأن  اإىل  بيرت�ضون  وي�ضري 
االأق�ضة”  ال�ضغط  حملة”  ي�ضمل 
ل��ع��ق��وب��ات ���ض��ل��ت اق��ت�����ض��اد اإي������ران، 
وا����ض���ت���ه���دف���ت م���ر����ض���ده���ا االأع����ل����ى 
واحل�����ر������س ال������ث������وري، وخ�����روق�����ات 
ال���ن���ووي���ة لعام  ل��ل�����ض��ف��ق��ة  اإي���ران���ي���ة 
طائرة  اإي�����ران  واإ����ض���ق���اط   ،2015
بلغت  ط��ي��ار  دون  اأمريكية  جت�ض�س 
واإلغاء  دوالر،  130 مليون  قيمتها 
ترامب يف اللحظة االأخرية هجوماً 

انتقامياً.
اأن  الكاتب،  ح�ضب  النتيجة،  وكانت 
واإي���ران مل تكونا  املتحدة  ال��والي��ات 
اإىل  اأق���رب  الثمانينيات،  منذ  ق��ط، 

�ضراع مفتوح.

�ضوؤالن ملحان
وذل����ك ب����دوره ي��ط��رح، ب����راأي كاتب 
املقال، �ضوؤالني ملحني. ما الطبيعة 
الت�ضعيد؟  ل��ه��ذا  ال�����ض��ي��ك��ول��وج��ي��ة 
امل�ضار  ل��ه��ذا  ي��ك��ن  م���دى  اأي  واإىل 
التعر  دون  ي�ضل  اأن  ال��ت�����ض��ادم��ي 
ي��ق��ول زعماء  وال�����ض��ق��وط يف ح���رب 

البلدين اأنهم ال يريدونها؟ 
اإىل ذلك، يوؤكد الرئي�س ترامب اأنه 
اجلمهورية  ع��ل��ى  لل�ضغط  ي��ه��دف 
االإ����ض���الم���ي���ة ك����ي ت���ت���ف���او����س على 
�ضفقة جديدة ت�ضمل احلد من قوة 
وكالء  واحتواء  ال�ضاروخية،  اإي��ران 
م�ضاعدين  �ضقوراً  لكن  اإقليميني. 
مثل م�ضت�ضار االأمن القومي، جون 
بولتون، طالبوا منذ �ضنوات بتنفيذ 
�ضربات ع�ضكرية �ضد اإيران وتغيري 

النظام. 
م�ضوؤولون  يتعهد  ج��ان��ب��ه��م،  وم���ن 
حتت  يتفاو�ضوا  لن  اأنهم  اإيرانيون 
اأمريكا  ب���اأن  وي�����ض��رح��ون  ال�ضغط، 
دولة ال يكن الوثوق بها، ويوؤكدون 

كما قال موؤخراً املر�ضد االأعلى علي 
اإدارة  ب����اأن احل���دي���ث م���ع  خ��ام��ن��ئ��ي، 
ومفعوله  ���ض��ام��اً  “�ضيكون  ت��رام��ب 

الفتاك م�ضاعفاً«.

اإدراك اخلطر
اأحمديان،  ح�ضن  ي��ق��ول  ذل���ك،  اإىل 
ع��������امل �����ض����ي����ا�����ض����ي ل��������دى ج���ام���ع���ة 
مركز  لدى  اأبحاث  وزميل  طهران، 
الدولية  وال�������ض���وؤون  ل��ل��ع��ل��وم  ب��ل��ف��ر 
“حتولت  ه���ارف���رد:  ل��ك��ل��ي��ة  ال��ت��اب��ع 
ال�ضر  م���ن  اإي������ران  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
من  الت�ضعيد  اإىل  اال���ض��رتات��ي��ج��ي 
ذلك  �ضبب  وي��ع��ود  الت�ضعيد.  اأج���ل 
اأن تعي�س يف  اإي��ران ال ت�ضتطيع  الأن 

كان  ل��ذا  ا�ضرتاتيجي،  جمود  حالة 
من  ل��ل��خ��روج  و�ضيلة  اب��ت��ك��ار  عليها 
اإدارة  ال��ت��ي حت����اول  ح��ال��ة اجل���م���ود 

ترامب و�ضعها فيه«. 
الهدف  اأن  اأح����م����دي����ان  وي�����ض��ي��ف 
“اإدراك  االإي��راين يقوم على فر�س 
اخل����ط����ر ع����ل����ى ال����ب����ي����ت االأب����ي���������س 
الت�ضعيد،  خلف�س  ت���وؤدي  بطريقة 

يف نهاية املطاف«. 
ل���ك���ن ذل�����ك ال���ط���ري���ق ي��ج��ل��ب معه 
اإ�ضارات خطاأ و�ضوء تقدير  خماطر 
م��ن ال��ن��وع ال����ذي ات�����ض��م ب��ه العداء 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ب����ني  امل���ت���ب���ادل 
واإيران منذ 1979، حينما اأطاحت 
الثورة االإ�ضالمية بال�ضاه الذي كان 

الكاتب  ب���راأي  لكن  للغرب.  موالياً 
ن���ادراً م��ا اق��رتب اخل��ط��اب العدائي 
ل��ك��ال ال��ط��رف��ني م���ن خ��ط��ر ن�ضوب 

�ضراع. 

خطوات عك�ضية
ويندي  ق���ال���ت  ال�������ض���ي���اق،  ه�����ذا  يف 
������ض�����ريم�����ان، ك�����ب�����رية امل���ف���او����ض���ني 
ال�ضفقة  ع����ل����ى  االأم�����ري�����ك�����ي�����ني 
مكاملة  يف   ،2015 ل��ع��ام  ال��ن��ووي��ة 
نظمته  ل��ق��اء  �ضمن  �ضحفيني  م��ع 
جمموعة كرايزي�س غروب: “تعمل 
�ضواء  للغاية،  اإي��ران بطريقة حذرة 
ف�ضاًل  عك�ضية،  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  يف 
بخطوة  خ��ط��وة  عملية  تنفيذ  ع��ن 

ل��ل�����ض��غ��ط ع��ل��ى اأوروب�������ا، ع��ل��ى وجه 
وال�ضني  رو�ضيا  وعلى  اخل�ضو�س، 
كي ينف�ضلوا عن الواليات املتحدة. 
لكن قد تخرج االأمور عن ال�ضيطرة 
ويندي  واأ�ضافت  كبرية”.  ب�ضرعة 
اإن “عماًل ع�ضكرياً لن يكون خطرياً 

وح�ضب، بل كارثياً«. 
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، يوم 
اأن ث��الث��ة قوارب  االأرب��ع��اء االأخ���ري 
اإيرانية حاولت عرقلة حركة ناقلة 
ونفت  اخلليج.  يف  بريطانية  نفط 
بداية  يف  ولكن  لها.  دور  اأي  اإي���ران 
االإيراين  الرئي�س  اليوم، حذر  ذلك 
من  املتحدة  اململكة  روح��اين  ح�ضن 
“عواقب” بعدما ا�ضتولت البحرية 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ق��ب��ال��ة ���ض��واح��ل جبل 
ط����ارق، ع��ل��ى ن��اق��ل��ة حم��م��ل��ة بنفط 
اإىل  ك���ان���ت يف ط��ري��ق��ه��ا  اإي���������راين، 

�ضوريا. 
فيما  االأح���������������داث  ت����ل����ك  وت�������اأت�������ي 
���ض��رح اجل�����رال ج����وزف دان���ف���ورد، 
امل�ضرتكة  االأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
االأم��ري��ك��ي��ة، ب���اأن ال��والي��ات املتحدة 
جت���ري م��ب��اح��ث��ات م���ع دول اأخ���رى 
“ل�ضمان  ب��ح��ري��ة  ق����وة  ل��ت�����ض��ك��ي��ل 
القريبة  امل��ي��اه  يف  املالحة”  ح��ري��ة 
يقول  وال���ي���م���ن.ل���ك���ن  اإي��������ران  م����ن 
اأحمديان، من جامعة طهران “من 
املتحدة  ال��والي��ات  تفكر  اأن  احلكمة 
ت�ضعيد،  اأي  قبل  مرتني  وحلفاوؤها 
الأن االإيرانيني اأ�ضبحوا يف و�ضع ال 
ي�ضتطيعون فيه ترك الت�ضعيد دون 
داخلياً،  �ضي�ضرهم  ذل��ك  والأن  رد، 
التي  وال���وح���دة  �ضرعيتهم  وي�����ض��ر 

حققتها هذه ال�ضيا�ضة«. 

•• مدريد-اأ ف ب:

 277 واملغاربة  االإ�ضبان  البحري  االإنقاذ  انت�ضل عنا�ضر 
بينهم  االأرب��ع��اء،  ليل  ال�ضحراء  مهاجرا من دول جنوب 
امراأة توفيت على اأحد القوارب، كما ذكر عنا�ضر االإنقاذ 

االإ�ضبان .
على اجلانب اال�ضباين، مت اإنقاذ 220 �ضخ�ضا كانوا على 
األبوران، كما ذكرت متحدثة  زوارق يف بحر  منت ثالثة 

لوكالة فران�س بر�س.
وقد انتمُ�ضل الزورق االول يف حواىل ال�ضاعة 21،00 ت غ 
م�ضاء الثالثاء، اما االثنان االآخران ففي وقت مبكر من 

�ضباح االربعاء. وكانت املراأة التي توفيت على واحد من 
هذين الزورقني، ومل يعرف �ضبب وفاتها، كما او�ضحت 

املتحدثة.
وب����االإج����م����ال، ك���ان���ت 57 ام������راأة واأرب����ع����ة ق��ا���ض��ري��ن يف 

الزوارق.
األبوران  بحر  يف  املغربية  ال�ضلطات  اأن��ق��ذت  املقابل،  ويف 
التي  اال�ضبانية  املتحدثة  قالت  كما  �ضخ�ضا،   57 نف�ضه، 

مل تقدم تفا�ضيل عن جن�س املهاجرين واأعمارهم.
ا�ضبانيا بحرا منذ  اإىل  ال��ف مهاجر   11 ح��واىل  وو�ضل 
م�����ض��رع��ه��م لدى   203 ول���ق���ي  ال���ث���اين-ي���ن���اي���ر  ك���ان���ون 
الهجرة  منظمة  معلومات  تفيد  كما  العبور،  حماولتهم 

الدولية حتى العا�ضر من متوز-يوليو.
الوا�ضلني  عدد  ان  اال�ضبانية  الداخلية  وزارة  واأو�ضحت 
من  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   30% ح��واىل  ت��راج��ع  ق��د 

.2018
و�ضلها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  ا���ض��ب��ان��ي��ا  ت�����ض��درت   ،2018 ويف 
املهاجرون يف اوروبا، لكنها عادت يف 2019 اىل ما وراء 

اليونان، كما ذكرت منظمة الهجرة الدولية.
ويف االج���م���ال م��ن��ذ ك���ان���ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر، ل��ق��ي 682 
من  املتو�ضط،  البحر  يف  اخ��ت��ف��وا  او  م�ضرعهم  �ضخ�ضا 
اأو�ضحت  كما  الوافدين،  من  مهاجر   31600 اجمايل 

منظمة الهجرة الدولية.

اإنقاذ 277 مهاجرا يف البحر بني اإ�سبانيا واملغرب  
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وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
املركبات واأجهزة النقل الري اأو اجلوي اأو املائي، حماور دواليب املركبات، مكائن للمركبات الرية، جمموعة 
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اأ�ضفلها  و  االأ�ضود،  باللون  مميز  ب�ضكل  كتب   VOSSEN الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�ضف 
اأ�ضفلها  اإطار مميز ال�ضكل باللون االأحمر، و  V كتبت ب�ضكل مميز باللون االأبي�س داخل  احلرف الالتيني 
العبارة الالتينية DIRECTIONAL DESIGN كتب ب�ضكل مميز باللون االأ�ضود و الكل داخل 

ر�ضم دائرة باللون الرمادي كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   11 اأبريل 2019 املودعة حتت رقم:  309536 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ض��م:   �ضوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت يوروب ليمتد 
وعنوانه: 10 جريت مارلبورو �ضرتيت، لندن دبليو1اإف 7اإل بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الب�ضرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�ضينمائي  الفوتوغرايف  الت�ضوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ضاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�ضارة واملراقبة )االإ�ضراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�س ت�ضجيل، 
اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية؛  الت�ضجيل  و�ضائط  رقمية وغريها من  فيديوية  اأقرا�س  اأقرا�س مدجمة، 
ت�ضجيل النقد، اآالت حا�ضبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق، بطاريات كهربائية، 
اأجهزة �ضحن البطاريات، اأقرا�س مدجمة )�ضمعية - ب�ضرية(، لوحات مفاتيح الأجهزة الكمبيوتر، ذاكرات كمبيوتر، برامج م�ضجلة 
لة، م�ضغِّالت االأقرا�س الأجهزة  اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، برامج كمبيوتر م�ضجلة، برجميات كمبيوتر م�ضجًّ  ، الكمبيوتر  لت�ضغيل 
الكمبيوتر(، ملفات �ضورية قابلة للتنزيل، من�ضورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، بطاقات مغناطي�ضية م�ضفرة، اأقرا�س مرنة، �ضماعات 
ميكروفونات،  مغناطي�ضية،  بيانات  تخزين  و�ضائط  �ضوت،  الكمبيوتر، مكرات  الأجهزة  بينية  اأجهزة  داخلي،  ات�ضال  اأجهزة  الراأ�س، 
اأقرا�س ب�ضرية، لبادات الفاأرة، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة  اأو�ضاط تخزين بيانات ب�ضرية،  �ضا�ضات عر�س )اأجزاء كمبيوتر(، 
للتنزيل(، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج األعاب كمبيوتر، برامج األعاب كمبيوتر، بطاقات ذكية ) بطاقات الدارات 
، لفافات تخزين  اإلكرتونية، م�ضغل وم�ضي لناقل تتابعي م�ضرتك  اإ�ضارات  اإر�ضال  اأجهزة  املتكاملة(، برجميات كمبيوتر )م�ضجلة(، 
بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية  اأج��ه��زة  حممولة،  و�ضائط  م�ضغالت  جم�ضمة،  �ضور  متحركة،  كرتونية  �ضور  الفيديو،  األ��ع��اب 
اأجهزة  األعاب الفيديو؛  األعاب احلا�ضوب؛ م�ضجالت فيديو؛ برامج  اأجهزة حماكاة ت�ضتخدم مع  باالإ�ضارات، اجهزة التحكم عن بعد، 
الواقع  �ضماعات  املعزز؛  الواقع  برامج  االفرتا�ضي؛  الواقع  األعاب  برامج  االفرتا�ضي؛  الواقع  األعاب  برامج  حماكاة لال�ضتخدام مع 

االفرتا�ضي؛ اأجهزة الواقع االفرتا�ضي؛ نظارات الواقع االفرتا�ضي.       الواق�عة بالفئة:  9 
و�ضف العالمة:  كتبت كلمة » DREAMS« باللغة االجنليزية. 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم 

امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DISGUISE   : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312143   بتاريخ: 2019/06/10
بيانات االأولوية:      

باإ�ضم :    دي�ضجايز تكنولوجيز ليمتد
وعنوانة :  يونت �ضي اند دي ، 127 جريت �ضوفولك �ضرتيت ، لندن ، اإ�س ئي1 1بي بي ، اململكة املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 09
برامج احلا�ضوب؛ اأجهزة احَلا�ضوب؛ معدات االإنتاج ال�ضمعية/الب�ضرية؛ معدات الفيديو وال�ضوت؛ الفيديو، 
خواد االت�ضاالت واالإعالم؛ م�ضغالت الو�ضائط املتعددة؛ وا�ضتخدام كل ذلك يف الت�ضميم، واالإنتاج، واالإدارة، 
واملحاكاة، وت�ضغيل العرو�س احلية والتحكم فيها، واالأحداث احلية، ومعدات البث احلي، وحمتوى الفيديو، 

واإنتاج االأفالم والتلفزيون.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )DISGUISE( مكتوبة باللغة االإنكليزية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
AUTOMATE WITH INTENT  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312635   بتاريخ: 2019/06/19
بيانات االأولوية:    1943687   2019/01/31       كندا  

باإ�ضم :    �ضاندفاين كوربوري�ضن
وعنوانة :  408 األرت �ضرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، اإن2اإل 3يف3 ، كندا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 09
�ضلكية وال�ضلكية، مع برجميات  �ضبكات كمبيوتر،  ات�ضال  اأجهزة  البيانات؛  الكمبيوتر ونقل  �ضبكات  معدات 
مدجمة، ال�ضتخدامها يف نقل البيانات بني االأجهزة االإلكرتونية الرقمية؛ برجميات للتثبيت على اأجهزة 
كمبيوتر  برجميات  الرقمية؛  االإلكرتونية  االأجهزة  بني  البيانات  نقل  يف  ال�ضتخدامها  الكمبيوتر  �ضبكات 
الأجهزة ال�ضبكات ال�ضتخدامها يف حتليل البيانات؛ برجميات كمبيوتر لت�ضميم وتطوير وتخ�ضي�س معدات 

االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية.
مكتوبة   )AUTOMATE WITH INTENT(عبارة من  تتكون  العالمة  العالمة:  و�ضف 

باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
SCORECARD  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312640   بتاريخ: 2019/06/19
بيانات االأولوية:    1945606   2019/02/11       كندا  

باإ�ضم :    �ضاندفاين كوربوري�ضن
وعنوانة :  408 األرت �ضرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، اإن2اإل 3يف3 ، كندا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
الكمبيوتر  �ضبكات  وتخ�ضي�س  و�ضيانة  وب��رجم��ة  وتطوير  ت�ضميم  الكمبيوتر؛  �ضبكات  تكوين  خ��دم��ات 
دعم  خدمات  االت�����ض��االت؛  معدات  وتخ�ضي�س  و�ضيانة  وبرجمة  وتطوير  ت�ضميم  وال�ضلكية؛  الال�ضلكية 
واالأنظمة  الكمبيوتر  وبرجميات  للكمبيوتر  الثابتة  والرجميات  الكمبيوتر  باأجهزة  يتعلق  فيما  العمالء 
ربط  الكمبيوتر ال�ضتخدامها يف  وبرجميات  للكمبيوتر  الثابتة  والرجميات  الكمبيوتر  اأجهزة  ت�ضم  التي 
واإدارة وت�ضغيل ال�ضبكات املحلية والوا�ضعة امل�ضاحة و�ضبكات الكمبيوتر العاملية، وهي خدمات ت�ضميم �ضبكة 
الكمبيوتر، وخدمات ا�ضت�ضارات الكمبيوتر، وحتديث برامج الكمبيوتر، وحتليل اأنظمة الكمبيوتر وخدمات 

هند�ضة الكمبيوتر.
املربعات  من  خمتلفة  اأع���داد  على  حتتوي  م�ضتديرة  اأرك���ان  ذو  مربع  من  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 

املرتاكبة متبوعة بالكلمة )SCORECARD( مكتوبة باالأحرف الالتينية.
اال�ضرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
FRENCHE ROAST   : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312147   بتاريخ: 2019/06/10
بيانات االأولوية:      

باإ�ضم :    باور روت )ام( ا�س دي ان بي ات�س دي
وعنوانة :  منر 1، جاالن �ضري بلينتوجن، تامان برييند�ضرتيان �ضري بلينتوجن، 81750 ما�ضاي، جوهور، 

ماليزيا
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
القهوة وال�ضاي والكاكاو والقهوة اال�ضطناعية؛ االرز؛ التابيوكا وال�ضاغو ؛ الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة 
؛  اال���ض��ود  والع�ضل  النحل  ع�ضل  ال�ضكر،  ؛  املثلجة  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  ؛  احل��ب��وب  م��ن 
م�ضتخل�ضات  الثلج؛  البهارات؛  ؛  )التوابل(  وال�ضل�ضات  اخلل  اخل��ردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�ضحوق  اخلمرية 
بدائل  وم�ضتخل�ضات   القهوة  بدائل  ؛  مثلجة  قهوة  ؛  القهوة  ا�ضا�ضها  وم�ضروبات  م�ضتح�ضرات  القهوة؛ 
وم�ضروبات  وم�ضتح�ضرات  ال�ضاي  م�ضتخل�ضات  القهوة؛  بدائل  اأ�ضا�ضها  وم�ضروبات  م�ضتح�ضرات  ؛  القهوة 
ا�ضا�ضها ال�ضاي ؛ �ضاي مثلج؛ منتجات كاكاو ؛ م�ضتح�ضرات وم�ضروبات ا�ضا�ضها الكاكاو ؛ حلويات ؛ مثلجات؛ 

م�ضتح�ضرات وم�ضروبات ا�ضا�ضها ال�ضوكوالتة.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتني )FRENCHÉ ROAST( مكتوبتني باللغة االإنكليزية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 A3RM  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312634   بتاريخ: 2019/06/19
بيانات االأولوية:    1943804   2019/01/31       كندا  

باإ�ضم :    �ضاندفاين كوربوري�ضن
وعنوانة :  408 األرت �ضرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، اإن2اإل 3يف3 ، كندا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
الكمبيوتر  �ضبكات  وتخ�ضي�س  و�ضيانة  وب��رجم��ة  وتطوير  ت�ضميم  الكمبيوتر؛  �ضبكات  تكوين  خ��دم��ات 
دعم  خدمات  االت�����ض��االت؛  معدات  وتخ�ضي�س  و�ضيانة  وبرجمة  وتطوير  ت�ضميم  وال�ضلكية؛  الال�ضلكية 
واالأنظمة  الكمبيوتر  وبرجميات  للكمبيوتر  الثابتة  والرجميات  الكمبيوتر  باأجهزة  يتعلق  فيما  العمالء 
ربط  الكمبيوتر ال�ضتخدامها يف  وبرجميات  للكمبيوتر  الثابتة  والرجميات  الكمبيوتر  اأجهزة  ت�ضم  التي 
واإدارة وت�ضغيل ال�ضبكات املحلية والوا�ضعة امل�ضاحة و�ضبكات الكمبيوتر العاملية، وهي خدمات ت�ضميم �ضبكة 
الكمبيوتر، وخدمات ا�ضت�ضارات الكمبيوتر، وحتديث برامج الكمبيوتر، وحتليل اأنظمة الكمبيوتر وخدمات 

هند�ضة الكمبيوتر.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )A3RM( مكتوبة باالأحرف الالتينية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
SCORECARD  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312639   بتاريخ: 2019/06/19
بيانات االأولوية:    1945606   2019/02/11       كندا  

باإ�ضم :    �ضاندفاين كوربوري�ضن
وعنوانة :  408 األرت �ضرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، اإن2اإل 3يف3 ، كندا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
حتليل وتقييم البيانات املرتية ذات اجلودة لل�ضبكات الأغرا�س جتارية؛ تزويد م�ضغلي ال�ضبكات مبعلومات 
مل�ضغلي  ت�ضمح  التي  الت�ضنيف  معلومات  توفري  تقديها؛  �ضبكاتهم  مبقدور  التي  اجل��ودة  ح��ول  وتو�ضيح 
للعمالء؛  ال�ضبكة  ق��درة  لت�ضويق  اأداة  التغيريات؛  اأول��وي��ات  وترتيب  ال�ضبكة  اإج����راءات  بتحليل  ال�ضبكات 
حول  مبعلومات  ال�ضبكات  م�ضغلي  تزويد  جتارية؛  الأغرا�س  لل�ضبكات  اجل��ودة  ذات  املرتية  البيانات  حتليل 
جودة ال�ضبكة؛ توفري املعلومات التي ت�ضمح بتحليل اإجراءات ال�ضبكة وترتيب اأولويات التغيريات؛ خدمات 

اال�ضت�ضارة املتعلقة بت�ضويق قدرة ال�ضبكة للعمالء.
املربعات  من  خمتلفة  اأع���داد  على  حتتوي  م�ضتديرة  اأرك���ان  ذو  مربع  من  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 

املرتاكبة متبوعة بالكلمة )SCORECARD( مكتوبة باالأحرف الالتينية.
اال�ضرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DISGUISE   : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312144   بتاريخ: 2019/06/10
بيانات االأولوية:      

باإ�ضم :    دي�ضجايز تكنولوجيز ليمتد
وعنوانة :  يونت �ضي اند دي ، 127 جريت �ضوفولك �ضرتيت ، لندن ، اإ�س ئي1 1بي بي ، اململكة املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
والتلفزيون؛  االأف��الم  اإنتاج  الفيديو،  احل��ي، حمتوى  البث  احلية، معدات  االأح��داث  احلية،  العرو�س  اإنتاج 
والتحكم  احلية  العرو�س  واالإدارة، وحماكاة  واالإنتاج،  بالت�ضميم،  املتعلقة  والتدريبية  التعليمية  اخلدمات 
اخلدمات  والتلفزيون؛  االأف���الم  واإن��ت��اج  الفيديو،  وحمتوى  احل��ي،  البث  وم��ع��دات  احلية،  واالأح���داث  فيها، 
ال�ضمعية/ االإنتاج  ومعدات  احَلا�ضوب،  واأجهزة  احلا�ضوب،  برامج  با�ضتخدام  املتعلقة  والتدريبية  التعليمية 

الكهربائية واالإلكرتونية، والفيديو، وخوادم االت�ضاالت واالإعالم؛ وا�ضتخدام كل ذلك  الب�ضرية، واملعدات 
يف الت�ضميم، واالإنتاج، واالإدارة، واملحاكاة، وت�ضغيل العرو�س احلية والتحكم فيها، واالأحداث احلية، ومعدات 
ميم، واالإنتاج، واالإدارة، واملحاكاة، وت�ضغيل  البث احلي، وحمتوى الفيديو، واإنتاج االأفالم والتلفزيون؛ والَت�ضْ

العرو�س احلية، واالأحداث احلية، ومعدات البث احلي، وحمتوى الفيديو، واإنتاج االأفالم والتلفزيون.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )DISGUISE( مكتوبة باللغة االإنكليزية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 A3RM  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312632   بتاريخ: 2019/06/19
بيانات االأولوية:    1943804   2019/01/31       كندا  

باإ�ضم :    �ضاندفاين كوربوري�ضن
وعنوانة :  408 األرت �ضرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، اإن2اإل 3يف3 ، كندا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 09
اأجهزة  البيانات؛  ونقل  الكمبيوتر  �ضبكات  معدات  كمبيوتر؛  �ضبكات  وموجهات  ومفاتيح  وحم��اور  قناطر 
ات�ضال �ضبكات كمبيوتر، �ضلكية وال�ضلكية، مع برجميات مدجمة، ال�ضتخدامها يف نقل البيانات بني االأجهزة 
االإلكرتونية الرقمية؛ برجميات للتثبيت على اأجهزة �ضبكات الكمبيوتر ال�ضتخدامها يف نقل البيانات بني 
االأجهزة االإلكرتونية الرقمية؛ برجميات كمبيوتر الأجهزة ال�ضبكات ال�ضتخدامها يف حتليل البيانات؛ اأجهزة 
كمبيوتر وبرجميات ثابتة للكمبيوتر وبرجميات كمبيوتر واأنظمة تت�ضمن اأجهزة كمبيوتر وبرجميات ثابتة 
العاملية؛  الكمبيوتر  املحلية والوا�ضعة و�ضبكات  ال�ضبكات  واإدارة وت�ضغيل  للكمبيوتر وبرامج كمبيوتر لربط 
اأجهزة كمبيوتر وبرجميات ثابتة للكمبيوتر وبرجميات كمبيوتر واأنظمة ت�ضم اأجهزة احلا�ضوب وبرجميات 
ثابتة للكمبيوتر وبرجميات كمبيوتر لتوزيع ومعاجلة وا�ضرتجاع الفيديو والبيانات وال�ضوت وال�ضور عر 

ال�ضبكات احلا�ضوبية.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )A3RM( مكتوبة باالأحرف الالتينية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
AUTOMATE WITH INTENT  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312637   بتاريخ: 2019/06/19
بيانات االأولوية:    1943687   2019/01/31       كندا  

باإ�ضم :    �ضاندفاين كوربوري�ضن
وعنوانة :  408 األرت �ضرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، اإن2اإل 3يف3 ، كندا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
الكمبيوتر  �ضبكات  وتخ�ضي�س  و�ضيانة  وب��رجم��ة  وتطوير  ت�ضميم  الكمبيوتر؛  �ضبكات  تكوين  خ��دم��ات 

الال�ضلكية وال�ضلكية؛ ت�ضميم وتطوير وبرجمة و�ضيانة وتخ�ضي�س معدات االت�ضاالت.
مكتوبة   )AUTOMATE WITH INTENT(عبارة من  تتكون  العالمة  العالمة:  و�ضف 

باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RAK PAINTS  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312961   بتاريخ: 2019/06/26
بيانات االأولوية:    

باإ�ضم :    راك بينت�س ذ.م.م
وعنوانة :  هيئة مناطق راأ�س اخليمة االقت�ضادية؛ راأ�س اخليمة، االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 02

مواد  التلف؛  م��ن  اخل�ضب  حفظ  وم���واد  ال�ضداأ  م��ن  الوقاية  م��واد  ال��ل��ك؛  وط���الءات  والورني�س  ال��ده��ان��ات 
التلوين؛ اأ�ضباغ؛ مواد تثبيت االألوان؛ راتنج طبيعي خام؛ معادن يف �ضكل رقائق و/اأو م�ضحوق لالإ�ضتخدام 
الفطريات؛ طالء م�ضاد للجرافيتي  اأعمال الطباعة والفن؛ دهانات م�ضادة لنمو  و  الديكور  الدهان و  يف 
مثبتة  م�ضتح�ضرات  خزفيه؛  دهانات  لل�ضداأ؛  م�ضادة  م�ضتح�ضرات  اجل���دران(؛   على  الر�ضم  او  )الكتابة 
للدهانات؛ طالءات )دهانات(؛ طالءات للباد الت�ضقيف )ِدهانات(؛ طالءات للباد املقطرن )ِدهانات(؛ اأ�ضباغ؛ 
خ�ضب �ضبغي؛ طالءات املينا )ورني�س(؛ دهانات مينائية؛ دهانات مقاومة للنار؛ مثبتات للورني�س؛ طالءات 
�ضتح�ضرات حلفظ املعادن؛ ر�ضا�س اأحمر؛ مغلظات الِدهانات؛  زجاجية براقة )دهانات والكيه(؛ الكيه؛ ممُ
القاعدية  للهياكل  تاأ�ضي�ضية  ط��الءات  للدهان؛  تاأ�ضي�ضيه  ط��الءات  الالكيه؛  مرققات  الدهانات؛  مرققات 
الدهان؛  اأ�ضا�ضات  )ِدهانات(؛  اخل�ضب  ط��الءات  مائي؛  جريي  طالء  دهانات(؛  )مرقق  تربنتني  للمركبات؛ 

�ضبغات للخ�ضب؛  مواد حافظة للخ�ضب؛ جمففات )عوامل جتفيف( للدهانات.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات RAK PAINTS باالأحرف االإجنليزية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DISGUISE   : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312145   بتاريخ: 2019/06/10
بيانات االأولوية:      

باإ�ضم :    دي�ضجايز تكنولوجيز ليمتد
وعنوانة :  يونت �ضي اند دي ، 127 جريت �ضوفولك �ضرتيت ، لندن ، اإ�س ئي1 1بي بي ، اململكة املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
ت�ضميم وتاأجري برامج الكمبيوتر، اأجهزة احَلا�ضوب، معدات االإنتاج ال�ضمعية/الب�ضرية، املعدات الكهربائية 
يف  ذل��ك  كل  وا�ضتخدام  املتعددة،  الو�ضائط  م�ضغالت  واالإع���الم،  االت�ضاالت  خ��واد  الفيديو،  واالإلكرتونية، 
الت�ضميم، واالإنتاج، واالإدارة، واملحاكاة، وت�ضغيل العرو�س احلية والتحكم فيها، واالأحداث احلية، ومعدات 
البث احلي، وحمتوى الفيديو، واإنتاج االأفالم والتلفزيون؛ خدمات الت�ضميمات الب�ضرية؛ ت�ضميم االأعمال 
االإبداعية ال�ضمعية الب�ضرية؛ خدمات الت�ضميمات الب�ضرية مب�ضاعدة احلا�ضوب، ت�ضميم العنا�ضر الب�ضرية 
اال�ضت�ضارية  واخلدمات  اال�ضت�ضارات  املعلومات،  احلية،  والرتكيبات  االأح��داث  احلية،  للعرو�س  وال�ضمعية 

املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )DISGUISE( مكتوبة باللغة االإنكليزية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 A3RM  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312633   بتاريخ: 2019/06/19
بيانات االأولوية:    1943804   2019/01/31       كندا  

باإ�ضم :    �ضاندفاين كوربوري�ضن
وعنوانة :  408 األرت �ضرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، اإن2اإل 3يف3 ، كندا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
خدمات االت�ضاالت؛ نقل البيانات واملعلومات وبرجميات الكمبيوتر عر ال�ضبكات احلا�ضوبية العاملية؛ توفري 
الو�ضول اإىل �ضبكات الكمبيوتر؛ توفري الو�ضول اإىل البيانات واملعلومات وبرجميات الكمبيوتر على �ضبكات 

الكمبيوتر؛ ت�ضغيل �ضبكات االت�ضاالت.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )A3RM( مكتوبة باالأحرف الالتينية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
SCORECARD  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312638   بتاريخ: 2019/06/19
بيانات االأولوية:    1945606   2019/02/11       كندا  

باإ�ضم :    �ضاندفاين كوربوري�ضن
وعنوانة :  408 األرت �ضرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، اإن2اإل 3يف3 ، كندا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 09
�ضلكية وال�ضلكية، مع برجميات  �ضبكات كمبيوتر،  ات�ضال  اأجهزة  البيانات؛  الكمبيوتر ونقل  �ضبكات  معدات 
مدجمة، ال�ضتخدامها يف نقل البيانات بني االأجهزة االإلكرتونية الرقمية؛ برجميات للتثبيت على اأجهزة 
�ضبكات الكمبيوتر ال�ضتخدامها يف البيانات املرتية ذات اجلودة لل�ضبكات؛ اأجهزة كمبيوتر وبرجميات ثابتة 
وبرامج  للكمبيوتر  ثابتة  وبرجميات  كمبيوتر  اأج��ه��زة  تت�ضمن  واأنظمة  كمبيوتر  وبرجميات  للكمبيوتر 

كمبيوتر لربط واإدارة وت�ضغيل ال�ضبكات املحلية والوا�ضعة و�ضبكات الكمبيوتر العاملية.
املربعات  من  خمتلفة  اأع���داد  على  حتتوي  م�ضتديرة  اأرك���ان  ذو  مربع  من  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 

املرتاكبة متبوعة بالكلمة )SCORECARD( مكتوبة باالأحرف الالتينية.
اال�ضرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
EKON COPY  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 313130   بتاريخ: 2019/07/01
بيانات االأولوية:    

باإ�ضم :    اإبريل انرتنا�ضيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة :  80 رافلز بلي�س، رقم 50- 01 يو او بي بالزا 1 ، �ضنغافورة 048624  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق والورق املقوي والقرطا�ضية مبا يف ذلك ورق الطباعة وورق الكتابة والر�ضم وورق االآالت الكاتبة وورق 
الطبعات الزرقاء ولوحات الورق االبي�س وورق البطاقات الريدية وورق املناديل وورق املناديل للن�ضخ وورق 
ال�ضتعمال الفاك�س وورق الر�ضائل ودفاتر الورق اللوحية واالوراق ال�ضائبة واملفكرات ودفاتر الر�ضم وكتب 
الن�ضخ عدمي الكربون ودفاتر املالحظات ذات ظهر ال�ضق وامللفات الورقية  الكتابة وورق  التمارين ودفاتر 
والل�ضاقات واملظاريف ودفاتر احل�ضابات والورق امل�ضطر وورق اجليب وورق املذكرات وورق ومواد التغليف 

والتعبئة واملناديل.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتني )EKON( و )COPY( مكتوبتني باالأحرف الالتينية.

اال�ضرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

 
يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

بوتيغا هو�ضبيتاليتي �ضركة اك�ضيانيو هو
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 273159           بتاريخ :2017/5/14    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: اك�ضيانيو هو.
وعنوانة: �س.ب 22244، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
املركبات واأجهزة النقل الري اأو اجلوي اأو املائي، حماور دواليب املركبات، مكائن للمركبات الرية، جمموعة 

م�ضننات للمركبات الرية ، عجالت املركبات، اإطارات لعجالت املركبات يف الفئة  12.
الواق�عة بالفئة: 12

WHEELEGEND كتب ب�ضكل مميز باللون االزرق  و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية 
الفاحت يف و�ضط �ضكل بي�ضاوي غري مكتمل مكون من خطوط مائلة ت�ضبه االأقوا�س باللون الرتقايل كما 

هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  االعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�ضبيتاليتي �ضركة مركز �ضي يف دبليو للعالج التنحيفي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 311259           بتاريخ :2019/5/18   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: مركز �ضي يف دبليو للعالج التنحيفي.
وعنوانة: �س.ب 75781 ، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الرعاية ال�ضحية ، خدمات املنتجعات ال�ضحية، العالج الطبيعي، خدمات احلمامات البخارية يف الفئة  44.

الواق�عة بالفئة: 44
و�ضف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية SE كتبت ب�ضكل مميوز واأ�ضفلها الكلمات الالتينية 

اأ�ضطر ب�ضكل مميز  THE SLIMMING EXPERIENCE BY Carole كتبت يف ثالثة 
باللون االأ�ضود كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.

اال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  االعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�ضبيتاليتي �ضركة فورتيونك�س جلوبال ذ م م

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 312892           بتاريخ :2019/6/24    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: فورتيونك�س جلوبال ذ م م.
وعنوانة: مدينة ال�ضارقة لالإعالم، ال�ضارقة، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي، ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة  35.

الواق�عة بالفئة: 35
كتب  حيث  االأخ�ضر  باللون  مميز  ب�ضكل  كتبت   bringit الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�ضف 

احلرف b باللون االأحمر داخل ر�ضم تخيلي لعربة ت�ضوق باللون االأخ�ضر كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االعالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
EKON COPY  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 313131   بتاريخ: 2019/07/01
بيانات االأولوية:    

باإ�ضم :    اإبريل انرتنا�ضيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة :  80 رافلز بلي�س، رقم 50- 01 يو او بي بالزا 1 ، �ضنغافورة 048624  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الطبعات  وورق  الكاتبة  االآالت  وورق  والر�ضم  الكتابة  وورق  الطباعة  ورق  ذلك  والقرطا�ضية مبا يف  املقوي  وال��ورق  ال��ورق 
الزرقاء ولوحات الورق االبي�س وورق البطاقات الريدية وورق املناديل وورق املناديل للن�ضخ وورق ال�ضتعمال الفاك�س وورق 
الر�ضائل ودفاتر الورق اللوحية واالوراق ال�ضائبة واملفكرات ودفاتر الر�ضم وكتب التمارين ودفاتر الكتابة وورق الن�ضخ عدمي 
الكربون ودفاتر املالحظات ذات ظهر ال�ضق وامللفات الورقية والل�ضاقات واملظاريف ودفاتر احل�ضابات والورق امل�ضطر وورق 

اجليب وورق املذكرات وورق ومواد التغليف والتعبئة واملناديل.
 )EKON( و�ضف العالمة: الطلب ملجموعة من ثالثة عالمات، حيث العالمة االويل يف املجموعة عبارة عن كلمتني
و )COPY( مكتوبتني باالأحرف الالتينية واإىل جانبها ر�ضم ح�ضان مميز مكون من اأ�ضكال خمتلفة على خلفية �ضوداء 
الالتينية وحيث  باالأحرف  املجموعة هي عبارة عن كلمتني )EKON( و )COPY( مكتوبتني  الثانية يف  والعالمة 
والعالمة  اأ�ضكال خمتلفة  ر�ضم ح�ضان مميز مكون من  واإىل جانبها  كلمة )COPY( مكتوبة يف بخط عري�س ممتلئ 
كلمة  وحيث  الالتينية  ب��االأح��رف  مكتوبتني   )COPY( و   )EKON( كلمتني  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  املجموعة  يف  الثالثة 
خمتلفة  اأ���ض��ك��ال  م��ن  مكون  مميز  ح�ضان  ر�ضم  جانبها  واإىل  ال��داخ��ل  م��ن  غ  ��ف��رَّ ممُ عري�س  بخط  يف  مكتوبة   )COPY(

كما هو مبني بال�ضكل.
اال�ضرتاطات : 

اإر�ضالة بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 
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عربي ودويل

رمزية املعركة
اإحدى  اأثيوبيا هي واح��دة من     
االأمم  يف  ع�ضو  دول���ة  وع�����ض��ري��ن 
املتحدة ا�ضتجابت لدعوة جمل�س 
�ضبه  يف  لل�ضالم  ال��ق��وم��ي  االأم���ن 
اجلزيرة الكورية. ويقول بيكوما 
م��ردا���ض��ا ، ال���وزي���ر امل�����ض��ت�����ض��ار يف 
اإن قرار  اأثيوبيا يف �ضيول،  �ضفارة 
�ضيال�ضي،  ه��ي��ال  االإم�����راط�����ور 
الدفاع  يف  ال��رغ��ب��ة  داف���ع���ه  ك����ان 
وال�ضالم  الدولية  “العدالة  عن 

العاملي واالإن�ضانية«.
دائما  اإث���ي���وب���ي���ا  ع���رف���ت  ل��ق��د      
ال���ع���دوان اخلارجي  ت��ق��اوم  ك��ي��ف 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ا���ض��ت��ق��الل��ه��ا. ويف 
ال��ع��امل��ي��ة االأوىل،  اأع��ق��اب احل���رب 
البالد ع�ضًوا يف ع�ضبة  اأ�ضبحت 
املتحدة(.  االأمم  )���ض��ل��ف  االأمم 
اإثيوبيا  اح��ت��ل��ت   ،  1936 وع���ام 
الفا�ضية  اإي����ط����ال����ي����ا  ق���ب���ل  م�����ن 
وطلب   ، م��و���ض��ول��ي��ن��ي  ب���زع���ام���ة 
هيال �ضيال�ضي دعم ع�ضبة االأمم 
با�ضم مبداأ االأمن اجلماعي. وقد 
با�ضم  املتحدث  جعل منه خطابه 

امل�ضطهدين ورمز احلرية.
   لن يح�ضل االإمراطور على اأي 
ال��دول��ي��ة، ومع  دع��م م��ن املنظمة 
طرد  من  اإثيوبيا  �ضتتمكن  ذل��ك، 

االإيطاليني بعد خم�س �ضنوات.
هيال  اأن  ل��ف��ه��م  ي��ك��ف��ي  ه�����ذا      
بتطبيق  ف��خ��وراً  ك���ان  �ضيال�ضي، 
م����ب����داأ االأم�������ن اجل���م���اع���ي ه����ذا، 
ال��ع��زي��ز ع��ل��ى ق��ل��ب��ه ، م���ن خالل 
لوقف  ج��ن��دًي��ا   6037 اإر�����ض����ال 

الهجوم الكوري ال�ضمايل.
كتيبة كانيو ، �ضلوك بطويل

    خالل املعارك يف كوريا ، �ضّرفت 
ال��ق��وات االإث��ي��وب��ي��ة اال���ض��م الذي 
 “ �ضيال�ضي:  هيال  عليها  اأطلقه 
جًدا  ق��وي��ة  كلمة  وه���ي  كانيو”، 
ب��ال��ل��غ��ة االأم���ه���ري���ة.. اإن����ه االأم����ر 

االإمراطوري.

معي عن احلرب الكورية؟ ».
عالقات عميقة

66 ���ض��ن��ة م��ن��ذ اأن     ل��ق��د م���رت 
واإثيوبيا  اجلنوبية  كوريا  اأقامت 
تعززت  وقد  دبلوما�ضية،  عالقات 
ب�ضكل خا�س على مدار الع�ضرين 

عاًما املا�ضية. 
االعرتاف  يتعلق مبظاهر  وفيما 
باجلميل الأثيوبيا، نفذت كوريا - 
وال تزال - العديد من املبادرات. 
منذ عام 996 ، على �ضبيل املثال 
واملنظمات  احل���ك���وم���ة  مت���ن���ح   ،
للمحاربني  ماليا  دعما  اخلا�ضة 
االأث���ي���وب���ي���ني، ويكن  ال���ق���دام���ى 
على  احل�ضول  ا  اأي�ضً الأح��ف��اده��م 

منح درا�ضية. 
وتلك هي حال بيثيل التي توا�ضل 
تعليمها يف “الدرا�ضات الدولية” 
“بف�ضل  ه���ان���ك���وك  ج���ام���ع���ة  يف 

كما تقول هي. جدها”، 
 400 اأك��ر من      حاليا، هناك 
يف  ي��در���ض��ون  اإثي��������وبي  �ض�������اب 
بف�ضل  وذل��ك   ، اجلنوبية  ك��وريا 
امل������نح  م���ن  خمتلف�����ة  اأ����ض���ك���ال 
م�ض�������اع  وه���ن���اك  ال��������������������درا���ض��ي��ة. 
الدرا�ضية  املنح  برنامج  ل�����تو�ضيع 
ال�ضباب  م�����ن  مل����زي����د  ل���ل�������ض���م���اح 
كوريا  اإىل  باحل�ضور  االإثيوبيني 

ملوا�ضلة درا�ضتهم.
   هذا ال�ضيف ، �ضت�ضتقبل وزارة 
واملحاربني  ال��وط��ن��ي��ني  �����ض����وؤون 
املحاربني  ال���ك���وري���ة،  ال���ق���دام���ى 
 ، بيثيل  االإث��ي��وب��ي��ني.  ال��ق��دام��ى 
 ، الرنامج  هذا  يف  �ضاهمت  التي 
لقد  مرافقتهم.  مهمتها  �ضتكون 
وفرحة  بالتجربة  الفتاة  اأمُعجبت 
كان  “لقد  جم������دًدا:  ب��امل�����ض��ارك��ة 
للغاية..  �ضعداء  اأراه���م  اأن  رائ��ًع��ا 
من املهم اأن يروا مدى منو كوريا 

بف�ضلهم«.
------------------------

عن لوبوان

البناء التذكاري لقدامى املحاربني االإثيوبيني يف احلرب الكورية

جم�ضمات داخل املتحف زارت بيثيل البالد بعيون وذكريات جدها الذي �ضارك يف احلرب الكوريةجمموعة من قدامى املحاربني االأثيوبيني اأمام املتحف املخ�ض�س لهم 

تخليدا للجنود االثيوبيني الن�ضب التذكاري الإحياء ذكرى م�ضاهمة اإثيوبيا يف الدفاع عن اجلنوب خالل احلرب الكورية
“كانيو  مردا�ضا:  بيكوما  يقول    
تعني ق��ات��ل��وا م��ن اأج���ل ال�����ض��الم ، 
كتيبة  تكونت  ت�ضت�ضلموا”.  وال 
اأع�ضاء  م���ن  معظمها  يف  ك��ان��ي��و 
“قاتلوا  االإم��راط��وري.  احلر�س 
ب�ضكل رئي�ضي يف املناطق اجلبلية 
االأمريكية،  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  حت��ت 
م��ع��رك��ة ومل   253 و���ض��ارك��وا يف 
امل�ضت�ضار  الوزير  “ي�ضري  يهزموا 
“مات 121 رجاًل فقط، واأ�ضيب 
500 �ضخ�س، لكنهم مل  حوايل 

ي�ضت�ضلموا اأبًدا«.
   عالوة على ذلك ، فهي الوحدة 

مب�ضاهمة  واإب��الغ��ه��م  مقابلتهم 
اأثيوبيا يف ال�ضالم يف كوريا”.

 الو�ضع خمتلف بالن�ضبة لل�ضيوخ، 
كما توؤكد بيثيل. 

، تطرح علّي  االأن��ف��اق  “يف م��رتو 
يف بع�س االأحيان اأ�ضئلة معظمها 

من اأجداد وجدات.
 ي�ضاألونني من اأين اأتيت ، وعندما 
اأجيب من اإثيوبيا ، ي�ضاألونني هل 
ه��ذا ه��و امل��ك��ان ال���ذي ت��وج��د فيه 
الدولة  هي  ه��ذه  هل  اأو  القهوة؟ 
التي ينتمي اإليها العداء ال�ضهري 
يتحدثون  اأو   ... بيكيال  اأب��ي��ب��ي 

ولكن  بالفخر..  �ضعرت  ي�ضدق.. 
هوؤالء  ق�ضة  الأن  اأي�ضا،   باحلزن 
�ضعبة  ال��واق��ع  يف  كانت  املقاتلني 
ج������دا، مت����اًم����ا م���ث���ل ال���و����ض���ع يف 
ذل���ك ال����وق����ت.    ي��ذك��ر، ان���ه بعد 
27 يوليو  وق��ف اإط��الق النار يف 
1953 ، بقيت القوات االإثيوبية 
ب�ضع �ضنوات يف كوريا للم�ضاعدة 
على اإعادة بناء البالد واعمارها.

ــى املــحــاربــني  ــدام ــق حتــيــة ل
الإثيوبيني

   مت تخليد م�ضاهمة االإثيوبيني 
اأماكن  يف  ال���ك���وري���ة  احل�����رب  يف 

ي��اأ���ض��ر منها  ال��ت��ي مل  ال���وح���ي���دة 
الكوريون ال�ضماليون اأي ع�ضكري، 
ومل يتخلوا عن موتاهم يف �ضاحة 
ال�ضلوك  ه���ذا  واأك�����ض��ب  امل��ع��رك��ة. 
كانيو  ك��ت��ي��ب��ة  رج�����ال  ال���ب���ط���ويل 
كورية  االأو����ض���م���ة،  م���ن  ال��ع��دي��د 

واأثيوبية اأو اأمريكية.
    يف ال�ضيف املا�ضي ، عاد العقيد 
كوريا  اإىل  ت��ي�����ض��ي��م��ا  م��ي��ل��ي�����ض��ي 
مع  ثمينة  حلظات  تقا�ضم  حيث 
“اأتيحت  بيثيل:  تقول  حفيدته. 
يل الفر�ضة الأجتّول داخل كوريا 
ال  “كان  قاتل”.  اأي����ن  وم��ع��رف��ة 

معارك  دارت   ، ال��ك��وري��ة  احل���رب 
وحولها.  املدينة  ه��ذه  يف  ع��دي��دة 
املركز على طابقني. يف  بناء  ومت 

الطابق االأر�ضي ،
م�ضاهدة  ل����ل����زائ����ري����ن  ي���ك���ن   
م���ق���ط���ع ف����ي����دي����و ي���ظ���ه���ر اأب�������رز 
ثم  االإثيوبيني،  املقاتلني  اأح��داث 
زي�����ارة ���ض��ال��ة ال��ع��ر���س. يف حني 
للثقافة  الثاين  الطابق  �س  �ضّ خمُ

االإثيوبية.
   يقول بيكوما مردا�ضا “ندرك اأن 
الكوريني ال�ضباب ال يعرفون هذا 
ال�ضفارة  يف  ون��ح��اول  التاريخ”، 

عديدة خم�ض�ضة حلفظ الذاكرة، 
التذكاري  ال��ن�����ض��ب  خ�����ض��و���ض��ا 
لكن  �ضيول.  يف  الكورية  للحرب 
اأن تذهب  كوريا اجلنوبية قررت 
التاريخ  ه����ذا  ت��ق��ا���ض��م  يف  ب��ع��ي��دا 

امل�ضرتك. 
مركًزا  فتحت   ،  2007 ع���ام      
بالكامل  ��ا  خم�����ض�����ضً ت����ذك����ارًي����ا 

لالأثيوبيني.
لقدماء  ال��ت��ذك��اري  البناء  ويقع   
احلرب  يف  االإثيوبيني  املحاربني 
مبقاطعة  ت�ضنت�ضون  يف  الكورية 
غانغوون ، �ضرقي �ضيول، فخالل 

- منذ احلرب الكورية، والأثيوبيون موجودون يف كوريا اجلنوبية
- اأثيوبيا من بني 21 دولة ا�ستجابت لدعوة 

جمل�س الأمن القومي يف �سبه اجلزيرة الكورية
- تطبيقا ملبداأ الأمن اجلماعي اأر�سلت اأثيوبيا 
6037 جندًيا لوقف الهجوم الكوري ال�سمايل

من اختالجات القرن الع�ضرين:

جلي�س اأثيوبيا، ق�سة ودور يف احلرب الكورية...
•• الفجر - خرية ال�صيباين

ــذي  ال التعبري  ــو  ه هـــذا  الدم”!  »اأخــــوة 
ي�ضتخدمه امل�ضوؤولون الكوريون والإثيوبيون 

عندما ي�ضتح�ضرون العالقة بني البلدين. 
ــا عــلــى نحو  وتــ�ــضــف هـــذه الــكــلــمــات اأيــ�ــضً
املحاربون  يتقا�ضمها  التي  العالقة  منا�ضب، 
الأثيوبيون يف احلرب الكورية مع اأ�ضقائهم 

الكوريني يف ال�ضالح.
والأثيوبيون   ، منذئذ  اأنــه  القول  ويجب   
يعي�ضون  منهم  األــف  كــوريــا،  يف  مــوجــودون 

اليوم يف بلد ال�ضباح الهادئ.
احلفيدة تدر�ض يف كوريا

اأنها  جّدها  بيثيل  اأعلمت  عامني،  قبل      
ا اإىل كوريا للدرا�ضة. وتتذكر  �ضتتوجه اأي�ضً
�ضعادة  اأكرث  “لقد كان  22 عاًما،:  ال�ضابة، 
 ، عاًما   89 جدها،  يعدُّ  اإثيوبيا،  يف  مني”. 
بطال قوميا، �ضارك العقيد ميلي�ضي تي�ضيما 
و1953،   1950 بني  الكورية  احلــرب  يف 
املحاربني  قدامى  رابطة  رئي�ض  ا  اأي�ضً وهو 
عندما  الكورية.    احلــرب  يف  الأثيوبيني 
كل  معه  ياأخذها  كان  طفلة،  بيثيل  كانت 

تاريخه  نقل  وهكذا  اجلمعية.  اإىل  يــوم  
بيثيل  ن�ضاأت  حفيدته.  اإىل  بالده  وتاريخ 
يجتمع  حيث  الكورية  الثقافة  يف  غارقة 
حول  ــد  اأح يــوم  كــل  وعائالتهم  القدامى 
“مو�ضيقى  اجلنوبية  بكوريا  تتعلق  اأحداث 
، طبخ ، تاريخ ، اإلخ”.   وتقول بيتيل: “يف 
اأنهم  القدامى  املحاربون  ي�ضعر   ، اأثيوبيا 
ال�ضبب  هو  وهــذا  كوريا”.  منو  يف  �ضاهموا 
حفيدته  بروؤية  جًدا  فخور  العقيد  اأن  يف 
املا�ضي  وت�ضحيات  جهود  هناك:  تدر�ض 

�ضدى«. تذهب  “مل 

-مل ياأ�سر منهم الكوريون 
ع�سكري،  اأي  ال�سماليون 
قتالهم  عن  يتخلوا  ومل 

يف �ساحة املعركة

- �ساركوا يف 253 معركة ومل 
 121 منهم  وم��ات  يهزموا، 
 ،500 حوايل  واأ�سيب  جنديا 

لكنهم مل ي�ست�سلموا اأبًدا

•• �صيدين-اأ ف ب:

ح�ضت احلكومة االأ�ضرتالية اأم�س ال�ضني على ال�ضماح لطفل اأ�ضرتايل واأمه 
االأويغورية، على مغادرة البالد وذلك يف ت�ضعيد لل�ضغوط على بكني بعد 

توقيع كانبريا على ر�ضالة تندد مبعاملتها لهذه االأقلية امل�ضلمة.
وكانت ال�ضني قد جمعت نحو مليون من االأويغور واأقليات اأخرى م�ضلمة 
ناطقة بالرتكية، يف مع�ضكرات اإعادة تاأهيل يف منطقة �ضينجيانغ اخلا�ضعة 
رف�ضت  قد  كانبريا  البالد.وكانت  �ضمال غرب  اأمنية م�ضددة يف  الإج��راءات 
اآب-اغ�ضط�س  يف  �ضينجيانغ  يف  امل��ول��ود  لوتيفري  للطفل  اجلن�ضية  م��ن��ح 
يف  التايل  العام  يف  تراجعت  لكنها  اأوي��غ��وري��ة،  واأم  اأ���ض��رتايل  لوالد   2017
اأعقاب معركة ق�ضائية.ويقوم والد الطفل، �ضدام عبد ال�ضالم، بحملة منذ 

اأ�ضهر كي تتمكن زوجته االأويغورية نديلة وماير وابنهما الذي مل يلتقيه 
اأبدا، من العودة اإىل اأ�ضرتاليا.واالأربعاء قالت وزيرة اخلارجية االأ�ضرتالية 
ماريز باين اإن “ال�ضفارة يف بكني طلبت ر�ضميا اأن ت�ضمح ال�ضلطات ال�ضينية 

لل�ضيدة وماير وابنها )املواطن اال�ضرتايل( بال�ضفر اإىل ا�ضرتاليا«.
اإي��ه. �ضبكة  على  االأوىل  للمرة  علنا  ال��وال��د  من  منا�ضدة  بعد  البيان  وج��اء 

ال�ضلطات  اإن  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  ال��وط��ن��ي��ة.وق��ال  التلفزيونية  بي.�ضي 
ال�ضينية ا�ضتجوبت زوجته يف اليوم التايل واأخلي �ضبيلها فيما بعد.وقالت 
“ال�ضيدة وماير  اأن  اإنها على علم بالتقارير لكنه حذرت من  باين االأربعاء 

لي�ضت مواطنة ا�ضرتالية، ولي�س لدينا حق االت�ضال بالقن�ضلية«.
وقال متحدث با�ضم وزارة اخلارجية ال�ضينية غينغ �ضوانغ االأربعاء اإنه لي�س 

لديه علم بالطلب االأ�ضرتايل.

اأ�سرتاليا تدعو ال�سني ال�سماح لأويغورية وابنها املغادرة 
•• كابول-رويرتز:

اأم�س  االأفغانية  احلكومة  يف  م�ضوؤولون  قال 
اإن عنا�ضر حركة طالبان املت�ضددة قتلوا 18 
جنديا على االأقل يف ا�ضتباكات اندلعت الليلة 
املا�ضية عندما حاولت القوات اإلقاء القب�س 

على قيادي كبري يف احلركة.
وبداأت اال�ضتباكات بعدما مت نقل عدة جنود 
الإقليم  ال��ت��اب��ع��ة  اآب��ك��م��ري  منطقة  اإىل  ج���وا 
بادغي�س لتنفيذ مداهمة ليلية على خمابئ 
حلركة طالبان واإلقاء القب�س على �ضخ�س 

عينته طالبان حاكما للمنطقة.
وقال ع�ضو يف املجل�س االإقليمي يف بادغي�س 
اإن طالبان طوقت اجلنود وقتلت 18 منهم 
واأ�ضرت 11 اآخرين. واأ�ضاف اأن ع�ضرة جنود 

اآخرين يف عداد املفقودين.
وقال حاكم منطقة اآبكمري اإن ال�ضبب فيما 

جرى هو غياب التن�ضيق.
خمباأ  مل��داه��م��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  “نمُفذت  واأ����ض���اف 
لكن  ط��ال��ب��ان،  ق��ادة  م��ن  العديد  ي�ضتخدمه 
امل�����ض��ل��ح��ني ك���ان���وا ق���د اأخ���ل���وا امل��ن��ط��ق��ة قبل 
اأنها  بيان  يف  طالبان  حركة  يومني«.واأكدت 

اإن  امل��داه��م��ة. وق��ال��ت  تلقت م��ع��ل��وم��ات ع��ن 
واأ�ضروا  اأفغانيا  جنديا   39 قتلوا  مقاتليها 

16 اآخرين.
على  ك��ب��رية  هجمات  �ضن  طالبان  وت��وا���ض��ل 
القوات االأفغانية بينما ت�ضارك يف حمادثات 
اإنهاء  على  للتفاو�س  املتحدة  ال��والي��ات  مع 

احلرب امل�ضتمرة منذ 18 عاما.
كانون  يناير  يف  غني  اأ���ض��رف  الرئي�س  وق��ال 
الثاين اإن اأكر من 45 األفا من قوات االأمن 
قتلهم امل��ت�����ض��ددون م��ن��ذ ت��ول��ي��ه امل��ن�����ض��ب يف 

�ضبتمر- اأيلول 2014.

طالبان تقتل 18 جنديا اأفغانيا يف ا�ستباكات  
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عربي ودويل

متت دعوة �ضافويني اإىل الع�ضاء الذي اقيم خالل زيارة بوتني لروما 

ماتيو رينزي: انها اخليانة

احتجاجات داخل الرملان على الف�ضيحة

بطل الق�ضة جيانلوكا �ضافويني

�ضالفيني ينفي التهمة عن حزبه

ملف لن يغلق �ضريعا:

اإيطاليا: ف�سيحة التمويل الرو�سي حترج �سالفيني...
•• الفجر - خرية ال�صيباين

�ضالفيني.  ملاتيو  بالن�ضبة  �ضيا�ضيا  حمرجة  ق�ضية  اإنها     
الأمريكي،  نيوز  بازفيد  موقع  ن�ضر   ، املا�ضي  الأ�ضبوع  يف 
يف  رو�ــض،  وثالثة  اإيطاليني  ثالثة  جمع  للقاء  ت�ضجيال 

من  وكان  مو�ضكو.  يف  مرتوبول  فندق  يف   ،  2018 اأكتوبر 
اجل�ضور  اأحد  يعدُّ  الذي   ، �ضافويني  جيانلوكا  هوؤلء  بني 
الت�ضالية الرئي�ضة للرابطة ، حزب ماتيو �ضالفيني ، مع 

رو�ضيا. 
  الق�ضية لي�ضت جديدة، فقد مت الك�ضف عنها يف فرباير 

ت�ضجيل  اأّن  اإّل  الإيطالية،  ل�ضربي�ضو  اأ�ضبوعية  قبل  من 
احلزب  جــرح  على  جمــددا  امللح  ر�ــّض  ليزيد  جــاء  بازفيد 

الأول يف البالد.
   كان الرجال ال�ضتة يناق�ضون اتفاًقا لتحويل 65 مليون 
دولر متاأتية من �ضفقة �ضراء نفط رو�ضي عرب و�ضطاء. لكن 

بالن�ضبة اإىل بازفيد ، تخفي هذه املناق�ضات هدًفا �ضيا�ضًيا 
اأكرث: “تقوي�ض الدميقراطيات الليربالية، وت�ضكيل اأوروبا 
قومية جديدة ت�ضطف اإىل جانب مو�ضكو”. وبداأ حتقيق 
الأمور  ان  غري  دويل،  ف�ضاد  وجود  يف  لال�ضتباه  فرباير  يف 

ت�ضارعت هذا الأ�ضبوع.

الداخلية. 
ال���رمل���ان االإي���ط���ايل ، رفع      يف 
ن������واب امل���ع���ار����ض���ة الف����ت����ات كتب 
 65“ و  مليون”   49“ ع��ل��ي��ه��ا 
بتو�ضيحات  للمطالبة  مليون” 
و���ض��ف ماتيو  بينما  امل��ل��ف،  ح��ول 
ال�ضابق،  احلكومة  رئي�س  رينزي، 
ب�  �ضافويني  جيانلوكا  حم��ادث��ات 

“اخليانة العظمى«.

�ضالفيني  ماتيو  لكن  والرابطة. 
�ضد  ومعركته  اإعجابه  اأن  ي��وؤك��د 
العقوبات االأوروبية التي فر�ضت 
على رو�ضيا، ال تنطلق من غر�س 

مبّطن: اإنها “دون مقابل«.

رينزي على اخلط
ين�ضاف   ، للرابطة  بالن�ضبة      
هذا التحقيق اإىل م�ضري االأموال 

    وت���زداد ه��ذه الق�ضية اإحراجا 
الفيديو  مب��ق��ط��ع  ����ذّك����ر  تمُ ح��ي��ث 
بكامريا  ت�������ض���وي���ره  مت  ال�������ذي 
القومي  ا�ضتعداد  ت�ضّمن  خفية 
كري�ضتيان  ه��اي��ن��ز  ال��ن��م�����ض��اوي 
مقابل  تنازالت  لتقدمي  �ضرتا�س 
رو�ضي..  ع��ل��ى مت��وي��ل  احل�����ض��ول 
وك����ان ع��ل��ي��ه اال���ض��ت��ق��ال��ة يف مايو 

املا�ضي.

للمقال.

ملف مل يغلق
قبل  م����ن  دع����وت����ه  ت���ت���م  »مل       
ماتيو  ت����ّراأ  الداخلية”،  وزارة 
�ضالفيني، قبل اأن ينفغل اجلمعة 
ليقول:  ����ض���ح���ف���ي  م�����وؤمت�����ر  يف 
اأن  يل  ا���ض��م��ح��وا  ال�����ض��ادة،  “اأيها 
واأبحث عن  بعملي بجدية،  اأق��وم 

قيمتها  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي  ال��ع��م��وم��ي��ة 
ك���ان احلزب  ي�����ورو،  م��ل��ي��ون   49
ق��د تلقاها ع��ن طريق اخل��ط��اأ يف 
قبل   ،  2010-2008 ال��ف��رتة 
اأن يتوىل ماتيو �ضالفيني القيادة 
عام 2013. وجدولة �ضداد املبلغ 
عليه  حت�ضلت  ال��ذي  عقود،  على 
املعار�ضة،  به  تقبل  مل  الرابطة، 
واملو�ضوع ح�ضا�س بالن�ضبة لوزير 

احلكومة  ��ل��ت  ت��ن�����ضّ م���ن���ذئ���ذ،      
االإي�����ط�����ال�����ي�����ة م������ن ج���ي���ان���ل���وك���ا 
�ضخ�ضًيا  اأقابله  “مل  �ضافويني: 
احلكومة،  رئ��ي�����س  ق����ال  اأبًدا”، 
جوزيبي كونتي. ومع ذلك ، فقد 
الذي  ال��ع�����ض��اء  اإىل  دع��وت��ه  مت��ت 
اأقيم على �ضرف فالديري بوتني 
االأ����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي يف روم�����ا، كما 
م�ضاحبة  �ضورة  يف  روؤيته  يكن 

ا�ضتجواب �ضافويني
    االث����ن����ني، ا���ض��ت��م��ع امل����ّدع����ون 
جيانلوكا  اإىل  االإي����ط����ال����ي����ون 
“اخلدعة  اأدان  ال��ذي  �ضافويني، 
الو�ضخة”. هذا ال�ضحايف ال�ضابق، 
56 عاًما، متزوج من رو�ضية، هو 
رئي�س جمعية لومبارديا- رو�ضيا. 
يف ب���داي���ة االج��ت��م��اع ال����ذي عقد 
18 اأكتوبر، قال ، وفًقا لت�ضجيل 
االأوروبية  “االنتخابات  بازفيد: 
نريد  امل��ق��ب��ل..  م��اي��و  يف  �ضتجري 
تكون  اأن  ي��ج��ب  اأوروب������ا..  تغيري 
اأوروب��ا جديدة قريبة من رو�ضيا 
ك��م��ا ك����ان االأم�����ر م���ن ق��ب��ل الأننا 

نريد اأن نكون اأ�ضحاب �ضيادة«.
اإذا ك��ان االتفاق  ن��ع��رف م��ا      ال 
لكن  االأخ�������ري،  يف  مّت  ق���د  امل�����ايل 
اجلدل ت�ضخم يف اإيطاليا، واأجر  
ماتيو �ضالفيني نف�ضه على الرد. 
وقال “مل اأت�ضّلم روبل اأو يورو اأو 
دوالر اأو لرت من الفودكا كتمويل 

من رو�ضيا«.
    يعدُّ الرجل القوي يف احلكومة 
االإي������ط������ال������ي������ة م�������ن امل���ع���ج���ب���ني 
بوتني،  ب��ف��الدي��ري  ال�ضريحني 
ال�����ذي ال���ت���ق���اه ع����دة م�����رات قبل 
الرئي�س  وحت��دث  من�ضبه،  توليه 
زي���ارت���ه لروما  ال���رو����ض���ي خ����الل 
“اتفاقية  ع��ن  امل��ا���ض��ي  االأ���ض��ب��وع 
تعاون” “بني حزبه رو�ضيا املتحدة 

التوفيق،  لكم  ونتمنى  ال��روب��ل، 
اأن هذا  واأج���د  اأق���وم بعملي،  واأن���ا 
يف  لل�ضخرية”،  مثري  التحقيق 
الهجمات  اأن  اإىل  �ضمنية   اإ�ضارة 
ب�ضبب  ك���ان���ت  ����ض���ده  ال�����ض��ح��ف��ي��ة 
تتقل�س.  ال�����ض��ح��ف  م��ب��ي��ع��ات  اأن 
تت�ضدر  م���ازال���ت  ال��ق�����ض��ي��ة  ل��ك��ن 
هذا  نهاية  يف  االأوىل  ال�ضفحات 
يكون  اأن  ي��ك��ن  “ال  االأ����ض���ب���وع: 
�ضالفيني اآخر من يعلم”، عنونت 
ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال ���ض��ح��ي��ف��ة ال 

ريبوبليكا اليومية
الوزراء  رئي�س  �ضئل  االث��ن��ني،      
قبل  م������ن  ك����ون����ت����ي  ج�����وزي�����ب�����ي 
كان  اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة  ال�ضحفيني 
ح للرملان  على �ضالفيني اأن يو�ضّ
ال؟”  “مَل  ال����ب����اب:  ي��غ��ل��ق  ومل 
وا�ضح:  عملنا  “م�ضار  واأ���ض��اف: 
للمواطنني  امل��ط��ل��ق��ة  ال�����ض��ف��اف��ي��ة 
املطلق  وال��������والء  االإي���ط���ال���ي���ني، 
هذا  ويف  ال���وط���ن���ي���ة،  ل��ل��م�����ض��ال��ح 
امل��ج��ال ل��ن حت��ي��د احل��ك��وم��ة قيد 
بعد  تنته  مل  الق�ضية  اأمن���ل���ة«.   
االإيطاليني  اأح�����د  اأن  خ��ا���ض��ة   ،
مو�ضكو،  اجتماع  ح�ضروا  الذين 
امل���ح���ام���ي ج��ي��ان��ل��وك��ا م����ريان����دا ، 
ب������دوره يف  �����ض��ت��ج��وب  يمُ اأن  ي��ك��ن 

االأيام املقبلة..
------------------------
عن لوجورنال دي دميان�ض

- ماتيو رينزي ، رئي�س احلكومة ال�سابق ، ي�سف املحادثات ب� »اخليانة العظمى«
- �سالفيني: »مل اأت�سلرّم روبل اأو يورو اأو 

دولرا اأو لرتا من الفودكا كتمويل من رو�سيا«

ل احلكومة من �سافويني فقد متت دعوته  - رغم تن�سرّ
اإىل الع�ساء الذي اأقيم على �سرف بوتني موؤخرا

- كونتي: »لن حتيد احلكومة عن ال�سفافية 
والولء املطلق للم�سالح الوطنية«

العمال الربيطاين ينتقد كوربني لتهامات مبعاداة ال�سامية 
•• لندن-رويرتز:

ال���ل���وردات  مبجل�������س  ع�����ض��������������������وا   60 م���ن  اأك��������������������ر  وق�����������������ع 
بيانا  املع��������ار�س  العم�����ال  حل������زب  ينتم�������ون  الريط������اين 
جرييي  احل���زب  زع��ي��م  ويتهم  اأم���س  �ضحيف������ة  ن�ض�����رته 
كوربني باالإخفاق يف “اختبار الزعامة” فيما يتعلق مبعاداة 

ال�ضامية يف احلزب.
وي�����واج�����ه ك�����ورب�����ني، امل���ن���ا����ض���ر م���ن���ذ وق�����ت ط���وي���ل حلقوق 
اتهامات منذ  االإ�ضرائيلية،  واملنتقد للحكومة  الفل�ضطينيني 
اأروقة  داخ��ل  بالنمو  ال�ضامية  معاداة  لثقافة  بال�ضماح  زم��ن 

ح���زب ال��ع��م��ال اأك����ر ح���زب م��ع��ار���س يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، وه���و ما 
ينفيه.

وكان ثمانية نواب قد ا�ضتقالوا من احلزب يف وقت �ضابق من 
اخلروج  اإزاء  كوربني  وموقف  ال�ضامية  معاداة  ب�ضبب  العام 
من االحت��اد االأوروب���ي، ال��ذي اأغ�ضب اأي�ضا ع��ددا كبريا من 
موقفا جليا  احل���زب  يتبنى  اأن  يف  ي��رغ��ب��ون  االأع�����ض��اء مم��ن 

موؤيدا لالحتاد االأوروبي.
ويوجه البيان املن�ضور ب�ضحيفة اجلارديان، والذي وقعه عدد 
ممن تولوا وزارات اأثناء وجود حزب العمال يف ال�ضلطة من 
عام 1997 اإىل عام 2010، ر�ضالة �ضديدة اللهجة تقول: 

العرق  ع��ن  النظر  بغ�س  باجلميع،  ال��ع��م��ال  ح��زب  “يرحب 
ما عدا  امليول اجلن�ضية..  اأو  اأو اجلن�س  ال�ضن  اأو  العقيدة  اأو 

اليهود على ما يبدو«.
واأ�ضار البيان اإىل كوربني قائال “لقد اأخفقت يف الدفاع عن 
يف  اأخفقت  وبالتايل  حزبنا.  يف  للعن�ضرية  املناه�ضة  القيم 

اختبار الزعامة«.
اأع�ضاء احل��زب يف  ال��ذي وقع عليه نحو ثلث  البيان،  و�ضكك 
جمل�س اللوردات، يف قدرة احلزب على الفوز بانتخابات عامة 

“اإذا كنا ال ن�ضتطيع تنظيم اأمورنا الداخلية«.
)بي.بي.�ضي(  ال��ري��ط��ان��ي��ة  االإذاع�����ة  بهيئة  ب��رن��ام��ج  وذك���ر 

اأن مكتب كوربني تدخل يف عمليات تاأديبية  االأ�ضبوع املا�ضي 
املعادي  ال�ضلوك  الإنهاء  تهدف  كانت  احل��زب  داخ��ل  م�ضتقلة 

لل�ضامية، وهو ما نفاه احلزب.
وقال متحدث با�ضم حزب العمال اإن احلزب “مت�ضامن مع 
عنه  وال��دف��اع  اليهودي  ال�ضعب  بدعم  متاما  وملتزم  اليهود 

واالحتفاء به«.
عن  وامل�ضللة  ال��ك��اذب��ة  امل��زاع��م  ع��ن  النظر  “بغ�س  واأ���ض��اف 
�ضيا�ضات جرييي  اأ�ضخا�س يعادون  التي ت�ضدر عن  احلزب 
كوربني، فاإن حزب العمال يتخذ اإجراءات حا�ضمة �ضد معاداة 

ال�ضامية«.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

زايد  ب��ن  ف��الح  ال�ضيخ  �ضمو  اعتمد 
غنتوت  ن������ادي  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل 
ل�����ض��ب��اق اخل���ي���ل وال���ب���ول���و اأج���ن���دة 
وبرنامج نادي غنتوت للبولو ملو�ضم 
يت�ضمن  الذي   2020 –  2019
واالأح���داث  الفعاليات  م��ن  العديد 
املجتمعية،  الريا�ضية  وال��ب��ط��والت 
وذل��������ك خ������الل ال�����ف�����رتة م�����ن 27 
اأبريل   17 وحتى  املقبل  اأغ�ضط�س 
�ضوء  على  ،وذل��ك  ال��ق��ادم   2020
اإدارة  وت��و���ض��ي��ات جم��ل�����س  ق�����رارات 
النادي اجلديد الذي عقد اجتماعه 
النادي  مب��ق��ر  االأول  اأم�������س  االأول 
برئا�ضة �ضعيد بن حوفان املن�ضوري 
مطر  وح�ضور  النادي  رئي�س  نائب 
خليفة  زاي������د  ال���ي���ب���ه���وين،  ���ض��ه��ي��ل 
للنادي،  التنفيذي  املدير  الزعابي 
عبداهلل  ال��ي��ب��ه��وين،  �ضهيل  ف��ار���س 
بن د�ضمال ال�ضويدي،نا�ضر عبداهلل 

ال�ضام�ضي، وعلي �ضامل املري.
اف��ت��ت��اح جل�ضته  امل��ج��ل�����س يف  واأ����ض���اد 

ال�����ض��ي��خ نهيان  ���ض��م��و  ب���دع���م وث���ق���ة 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س 
املجل�س  و�ضكر  الريا�ضي  ظبي  اأب��و 
ع��ارف حمد ال��ع��واين االأم���ني العام 
مل��ج��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي  على 
موا�ضلة  ،اأملني  املتوا�ضل  اهتمامه 
ريا�ضة  دع���م  يف  ي�ضهم  مب��ا  اجل��ه��د 
االإمارات التي حتظى بدعم ورعاية 
القيادة الر�ضيدة ، كما وجه املجل�س 
للبولو  االإم������ارات  جلمعية  ال�ضكر 
امل�ضتمر  وت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ي ج��ه��وده��م 
اللعبة  �ضاهم يف دعم م�ضرية  ال��ذي 
بالتن�ضيق مع اأندية البولو املختلفة 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���دول���ة م���ن خالل 
والتن�ضيق  ال��ع��ام��ة  االأج���ن���دة  و���ض��ع 

فيما بني االأندية.. 
اعتبارا  ال��ن��ادي  ن�ضاط  ب��دء  وت��ق��رر 
من  املقبل  اأغ�ضط�س   27 ي��وم  م��ن 
الدويل  املعر�س  يف  امل�ضاركة  خالل 
ال�����ذي يقام  ل��ل�����ض��ي��د وال��ف��رو���ض��ي��ة 
اأبو  يف  امل���ع���ار����س)اأدن���ي���ك(  ب���اأر����س 
ظ���ب���ي وال�������ذي ي�����ض��ت��م��ر ح���ت���ى 31 
امل��ق��ب��ل.. وي���ب���داأ ن�ضاط  اأغ�����ض��ط�����س 

النادي امليداين اعتبارا من الثامن 
ن��وف��م��ر ال����ق����ادم ب���اإق���ام���ة امل���ب���اراة 
�ضعار  حت����ت  ال�������ض���ن���وي���ة  اخل����ريي����ة 
)بينك بولو( والتي ي�ضبقها املوؤمتر 
ال�ضحفي الذي يعقد يف الرابع من 
نوفمر وذلك م�ضاهمة من النادي 
 .. املنا�ضبة  بهذه  املجتمع  توعية  يف 
وي�����ض��ارك ال���ن���ادي يف ب��ط��ول��ة نادي 
والفرو�ضية،والتي  ل��ل��ب��ول��و  دب����ي 
ت��ق��ام خ���الل ال��ف��رتة م��ن 29-16 
نوفمر القادم مبالعب نادي دبي، 
وت�ضهد مالعب نادي غنتوت مباراة 
اال�ضتعرا�ضية  االحتفالية  البولو 
التي يحر�س النادي على تنظيمها 
�ضمن فعاليات اليوم الوطني لدولة 

االإمارات.
تنظيم  ال����ن����ادي  ب���رن���ام���ج  و���ض��م��ل   
الدولية  املفتوحة  االإم��ارات  بطولة 
 12-10 ب��ني)  ما  مل�ضتوى  للبولو 
هاند كاب( وذلك خالل الفرتة من 
والتي  القادم  دي�ضمر   20 اإىل   7
الذي  ال�����ض��ح��ف��ي  امل���وؤمت���ر  ي�ضبقها 
للبطولة يف  املنظمة  اللجنة  تعقده 

الثالث من دي�ضمر القادم بح�ضور 
 25 ي��وم  وي�ضهد   .. البطولة  رع��اة 
دي�ضمر افتتاح بطولة كاأ�س غنتوت 
الثالث  ت�ضتمر حتى  والتي  الذهبي 
من يناير 2020 مل�ضتوى ما بني 4 
– 6 )هاند كاب(.. وي�ضارك النادي 
خالل الفرتة من 6 اإىل 17 يناير 
االإمارات  جمعية  بطولة  يف  ال��ق��ادم 
واحة  مب��الع��ب  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للبولو 
ال��ن��خ��ي��ل يف دب���ي مل�����ض��ت��وى م��ا بني) 

كاب(. هاند   12-10
وي���������ض����ارك ف����ري����ق ال�����ن�����ادي خ���الل 

 7 اإىل  ي���ن���اي���ر   23 م����ن  ال����ف����رتة 
كاأ�س  بطولة  يف   2020 ف��راي��ر 
وينظم   ، ل��ل��ب��ول��و  ال��ف�����ض��ي  دب�����ي 
االأمل  يوم  فراير  النادي يوم 14 
االحتفال  وي�ضبق  الهمم  الأ�ضحاب 
التقليدي  ال�������ض���ح���ف���ي  امل�����وؤمت�����ر 
التي  االإن�ضانية  االحتفالية  لهذه 
تنظيمها  ع��ل��ى  ال����ن����ادي  ي��ح��ر���س 
والتي يعود لتلك الفئة من منطلق 
حر�س النادي على دوره املجتمعي 
وامل�����ض��اه��م��ة يف خ���دم���ه االأه������داف 

االإن�ضانية.
وي�������ض���ارك ف���ري���ق ن�����ادي غ��ن��ت��وت يف 
للبولو  الذهبي  دب��ي  ك��اأ���س  بطولة 
والتي تقام مبالعب نادي احلبتور 
فراير   17 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
وحتى ال�ضاد�س من مار�س مل�ضتوى) 
النادي  ك��اب(،وي��ن��ظ��م  ه��ان��د   18
اال�ضتعرا�ضية  االحتفالية  امل��ب��اراة 
الهالل  جمعية  كاأ�س  على  ال�ضنوية 
االأحمر االإم��ارات��ي��ة وذل��ك ي��وم 21 
فراير القادم مبالعب النادي دعما 
ال��ت��ي يحر�س  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة 

برعاية  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ع���ل���ي  ال����ن����ادي 
النادي  رئ��ي�����س  ���ض��م��و  وت��وج��ي��ه��ات 
احتفالية  يف  ال��ن��ادي  ي�ضارك  ..ك��م��ا 
ابتهاجا  ال��وط��ن��ي  ال��ري��ا���ض��ي  ال��ي��وم 
الوطنية  االحتفالية  املنا�ضبة  بتلك 
برناجما  ال����ن����ادي  ل��ه��ا  ي��ع��د  ال���ت���ي 
التي  املنا�ضبة  لتلك  تخليدا  خا�ضا 
ت��ت��ج��دد ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �ضمو 
املواطنني  ومب�ضاركة  النادي  رئي�س 
البولو  ري��ا���ض��ة  ع�����ض��اق  وامل��ق��ي��م��ني 
ظبي  اأب��و  جمل�س  لدعم  وا�ضتثمارا 
الريا�ضي. و�ضيكون يوم 11 مار�س 
بطولة  النطالقة  موعدا   2020
كاأ�س رئي�س الدولة للبولو ال�ضنوية 
مب�ضاركة كبرية من الفرق بعدما مت 
ترفيع البطولة مل�ضتوى”18  هاند 
كاب”   مب�ضاركة اأبرز جنوم اللعبة 
مما �ضاهم يف ارتفاع م�ضتوى االإثارة 
واملناف�ضة خالل البطوالت االأخرية 
،وت�ضتمر  ال����ن����ادي  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
مار�س   27 حتى  االأغ��ل��ى  البطولة 
املوؤمتر  انطالقتها  وي�ضبق  ال��ق��ادم 
ال�ضحفي اخلا�س بها ..وي�ضت�ضيف 

ال����ن����ادي ي����وم 21 م���ار����س امل���ب���اراة 
يوم  مبنا�ضبة  اال�ضتعرا�ضية  الودية 
البولو الريطاين والتي يحت�ضنها 
اأك��ر م��ن ع�ضر دول  ال��ن��ادي �ضمن 
املهرجان  ه�����ذا  ت��ن��ظ��م  ال����ع����امل  يف 
ال�����ض��ن��وي ،ومت���ث���ل دول����ة االإم������ارات 
واح��دة من هذه ال��دول املتقدمة يف 
يف  والوحيدة  البولو  ريا�ضة  جمال 
وينظم  االأو����ض���ط.  ال�����ض��رق  منطقة 
اإىل  ال���ن���ادي خ���الل ال��ف��رتة م��ن 3 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  ال���ق���ادم  اأب���ري���ل   15
للت�ضنيف  للبولو  االإم��ارات  جمعية 
بنظام  ت���ق���ام  ،وال�����ت�����ي  امل��ن��خ��ف�����س 
النادي  يحت�ضن  حيث  املجموعات 
امل���ب���اري���ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ف��ئ��ة م���ا بني 
ختام  و�ضيكون  ك��اب(،  هاند   6-4(
مهرجان  بتنظيم  ال���ن���ادي  ن�����ض��اط 
اأبو  يف  ال�ضقيقة   امل��غ��رب��ي��ة  اململكة 
ظبي من خالل م�ضاركته يف املباراة 
التي  اال���ض��ت��ع��را���ض��ي��ة  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
جت��م��ع ب���ني ف��ري��ق��ي جن���وم غنتوت 
واملغرب وذلك يوم 17 اأبريل والذي 

يثل م�ضكا لن�ضاط النادي .

واأ�����ض����اد ���ض��ع��ادة ���ض��ع��ي��د ب���ن حوفان 
رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  امل���ن�������ض���وري 
نادي غنتوت ل�ضباق اخليل والبولو 
يوليها  ظل  التي  والرعاية  بالدعم 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ف����الح ب���ن زاي�����د اآل 
اخليل  ل�ضباق  غنتوت  رئي�س  نهيان 
والبولو للنادي مما اأ�ضهم يف حتقيق 
الريا�ضية  النجاحات  م��ن  العديد 
املا�ضية  املوا�ضم  خ��الل  واملجتمعية 
التي اأفرزت الكثري من االيجابيات 
،والتي وجدت  امل�ضتويات  كافة  علي 
جتاوب العديد من �ضرائح املجتمع 
الريا�ضية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  م���ن 
التي مت تنفيذها بنجاح تام بالتعاون 
تقوم  ظلت  التي  اجل��ه��ات  كافة  م��ع 
ب���دوره���ا ع��ل��ي اأك���م���ل وج����ه يف دعم 
مقدمتها  ويف  االإم��������ارات  ري���ا����ض���ة 
ال��ري��ا���ض��ي . ويف  اأب���و ظ��ب��ي  جمل�س 
خ��ت��ام االج��ت��م��اع اأق�����ام ح��ف��ل غداء 
تكريا لالإعالميني الذين �ضاهموا 
املن�ضرم  ال���ن���ادي  م��و���ض��م  اإجن����اح  يف 
املحلية  االإعالم  و�ضائل  و�ضكر كافه 

علي تعاونها ال�ضادق.

•• دبي -الفجر

 اأع��ل��ن��ت م��وؤ���ض�����ض��ة ال��ف��ي��ك��ت��وري تيم  
ال�ضويدي  العاملي  املت�ضابق  ان�ضمام 
اري���������ك ������ض�����ت�����ارك جن������م ����ض���ب���اق���ات 
ال�ضريعة  ل���ل���زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
-فورموال-1 ر�ضميا ليدعم م�ضرية 
الفريق يف البطولة العاملية يف مو�ضم 
2019 يف عقد ي�ضتمر حتى نهاية 
النجم  و�ضيدافع   .2021 مو�ضم 
املعروف يف عامل �ضباقات  ال�ضويدي 
الزوارق ال�ضريعة عن األوان الفريق 
من  امل��ت��ب��ق��ي��ة  اجل������والت  يف  االأزرق 
ال�ضريعة  ل���ل���زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
-فورموال-1 والتي بداأها هذا العام 

مافرييك  ال��ف��رن�����ض��ي  ال��ف��ري��ق  م���ع 
لكنه مل يحقق االنطالقة املطلوبة 
باالن�ضمام  ج��دي��دا  متنف�ضا  ليجد 

اإىل فريق الفيكتوري تيم.
وي��ل��ك اري���ك ���ض��ت��ارك وال���ذي يبلغ 
28 عاما �ضجال ريا�ضيا  من العمر 
حياته  بداأ  حيث  باالإجنازات  حافال 
الثانية  ���ض��ن  يف  م��ب��ك��را  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
ع�ضرة حيث فاز بلقب بطولة ال�ضويد 
لفئة اأ�س250- عام 2002 ووا�ضل 
ليتوج  ال�ضباقات  ع��امل  يف  م�ضريته 
اأ�س   4 اأف  بطال الإقليم نورديك يف 
فوزه  ���ض��ه��د  وال�����ذي   2006 ع����ام 
يحقق  اأن  ق��ب��ل   60 اآل  اأ�����س  ب��ل��ق��ب 
تي  لفئة  ال�ضويدية  البطولة  لقب 

ال�ضويدي  املت�ضابق  وانتقل   .400
�ضباقات  ل��ع��امل   2011 ع���ام  م��ن��ذ 
للعامل  ب��ط��ال  ل��ي��ت��وج   2 ف���ورم���وال 
2011 و2012  اأعوام  اأربع مرات 
تاألقه  ل��ي��ق��وده  و2014  و2013 
العامل  بطولة  مناف�ضات  ع��امل  اإىل 
-فورموال-1  ال�����ض��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق 
ومنذ  خ���الل���ه���ا  ا����ض���ت���ط���اع  وال����ت����ي 
ال��ع��دي��د من  2012 حت��ق��ي��ق  ع����ام 
النجاحات كان اأخرها احل�ضول على 
العام عام  الثاين يف الرتتيب  املركز 
2018 واملركز الثالث عام 2017. 
وا�ضتطاع اريك �ضتارك اأي�ضا املو�ضم 
امل���ا����ض���ي م����ن ح�������ض���م �����ض����راع لقب 
مل�ضلحته  زم���ن(  )اأف�����ض��ل  ال�����ض��رع��ة 

ا�ضتطاع  107 نقطة بينما  بر�ضيد 
اأف�ضل  حت��ق��ي��ق  م����ن  امل���و����ض���م  ه�����ذا 
معدالت ال�ضرعة مما منحه �ضدارة 
)اأف�ضل  االأ����ض���رع  امل��ت�����ض��اب��ق  ج���ائ���زة 
ال�ضباقات(  يف  واح����دة  ل����دورة  زم���ن 
املر  27 نقطة وق��ال حريز  بر�ضيد 
حممد بن حريز رئي�س جمل�س اإدارة 
موؤ�ض�ضة الفيكتوري تيم اأن ان�ضمام 
اري���ك �ضتارك  ال�����ض��وي��دي  امل��ت�����ض��اب��ق 
يناف�س  ال����ذي  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��م��ة  اإىل 
للزوارق  ال��ع��امل  بطولة  ج���والت  يف 
من  ي��ع��زز  -فورموال-1  ال�����ض��ري��ع��ة 
خا�ضة  املناف�ضة  يف  ال��ف��ري��ق  ف��ر���س 
املت�ضابقني يف  وان��ه واح��د من امهر 
واأك��د حريز  العاملية حاليا.  ال�ضاحة 

داف���ع لتقدمي  اري���ك  اأن وج���ود  امل���ر 
من  املتبقية  اجل����والت  يف  االأف�����ض��ل 
ت�ضمل  والتي  العاملية  البطولة  عمر 
االآ�ضيوية  ال��ق��ارة  يف  ه��ام��ة  م��راح��ل 
وال�ضرق االأو�ضط مبينا اأن ان�ضمامه 
�ضي�ضكل نقطة حتول للفريق والذي 

يطمح دائما يف املراكز االأوىل.

طموح
وبدوره اأبدى النجم ال�ضويدي اريك 
باالن�ضمام  الكبرية  �ضعادته  �ضتارك 
ت��ي��م والذي  ال��ف��ي��ك��ت��وري  ف��ري��ق  اإىل 
ي���ث���ل اأح�������د ال�����ق�����الع ال���ع���امل���ي���ة يف 
ال���ري���ا����ض���ات ال��ب��ح��ري��ة ب�����ض��ك��ل عام 
بوجه  ال�ضريعة  ال�����زوارق  وري��ا���ض��ة 

خا�س م�ضريا اإىل اأن اأي مت�ضابق يف 
العامل يطمح اأن يكون اأحد العنا�ضر 
الفاعلة يف الفريق. واأكد �ضتارك اأنه 
���ض��ي��ب��ذل ق�����ض��ارى ج��ه��ده م���ن اأجل 
اكت�ضبها  التي  خراته  بكل  الفريق 
ال��ب��ط��والت العاملية  م��ن م�����ض��واره يف 
�ضواء مع الفرق التي ارتدى �ضعارها 
واالإمارات  ال�ضويد  وه��ي  ال�ضابق  يف 
العاملية  ال���ب���ط���والت  اأو  واأب���وظ���ب���ي 
االأخرى مثل بطولة العامل للزوارق 

ال�ضريعة 

-اك�ض كات-
واأنا  الفيكتوري  اإىل  قدمت  وق���ال: 
الفريق  بتمثيل  الطموحات  اأح��م��ل 

تليق  التي  النتائج  اأف�ضل  وحتقيق 
والتي  ال��ك��ب��رية  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ب��ت��اري��خ 
عرفها ال��ع��امل م��ن خ��الل اإجن���ازات 
كات  واك�������س  االأوىل  ال��ف��ئ��ة  زوارق 
مناف�ضات  يف  بثقلها  ت��رم��ي  وال��ي��وم 
بطولة العامل لزوارق الفورموال 1 
اأكون  اأن  واأمت��ن��ى   2015 ع��ام  منذ 
املر�ضومة  والطموحات  االآم��ال  قدر 
االإداري  ال���ف���ري���ق  ت����ع����اون  ب��ف�����ض��ل 

والطاقم الفني
 

يف �ضطور
 اال�ضم: اريك �ضتارك

اجلن�ضية : ال�ضويد
امليالد: 1987 

الطول : 170
الوزن : 70

عدد امل�ضاركات: 34 مرة
االإجن��ازات: 10 مرات مع الكبار يف 

من�ضة التتويج
املركز االأول لل�ضباقات: 4 مرات

اأبرز الإجنازات:
بطولة العامل -فورموال2  مرات   4
و2013  و2012   2011 اأع���وام 

و2014
-فورموال1  العامل  بطولة  و�ضيف 

عام 2018
-فورموال1  العامل  بطولة  الثالث 

عام 2017

وقع عقدا ميتد اإىل عام 2021

ال�سويدي �ستارك ين�سم لفريق فيكتوري-فورمول1
حريز املر: خطوة لتعزيز فر�ض املناف�ضة على اللقب

•• دبي-الفجر

ا�ضتعر�ضت اللجنة االأوملبية االإماراتية مبقرها يف دبي مع ممثلي االحتادات الريا�ضية 
ا�ضتعدادات امل�ضاركة يف الدورة ال�ضاد�ضة لريا�ضة املراأة مبجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية والتي تقام بدولة الكويت من 20 اإىل 30 اأكتوبر املقبل.
باأف�ضل  اخل��روج  �ضبل  االإماراتية  االأوملبية  اللجنة  بيان  بح�ضب  املجتمعون  وناق�س 
املنا�ضبات  �ضورة ممكنة تعك�س ال�ضورة احل�ضارية لالإمارات، ال�ضيما واأن مثل هذه 

الريا�ضية مل تعد تقت�ضر على جمرد املناف�ضة على االألقاب وامليداليات فح�ضب، بل 
هي فر�ضة لتبادل اخلرات واكت�ضاب جتارب جديدة، باالإ�ضافة اإىل اأهمية التمثيل 
امل�ضرف للوطن الذي بات �ضمة مالزمة لريا�ضيينا يف كافة املحافل واال�ضتحقاقات 
امل�ضاعد  العام  االأم��ني  عا�ضور  بن  �ضالح  العميد  وق��ال  يخو�ضونها.  التي  الريا�ضية 
اأن اللجنة تدر�س مع كافة  لل�ضوؤون الفنية والريا�ضية باللجنة االأوملبية االإماراتية 
االحتادات الريا�ضية خمتلف معطيات الدورات قبل انطالقها بوقت كاف من اأجل 

الوقوف على اأبرز املحاور الهامة �ضواء من النواحي الفنية اأو االإداري.

الأوملبية الإماراتية تبحث مع الحتادات الريا�ضية

امل�ساركة يف الدورة اخلليجية لريا�سة املراأة بالكويت

�ضكر نهيان بن زايد على ثقته

فالح بن زايد يعتمد اأجندة وفعاليات نادي غنتوت للمو�سم اجلديد 

اأحرز العبو منتخبنا الوطني للجوجيت�ضو 4 ميداليات ملونة يف اليوم االأول 
العا�ضمة  التي انطلقت ام�س يف  االآ�ضيوية،  الرابعة للبطولة  الن�ضخة  من 
املنغولية “اأوالن باتور”، وتختتم ال�ضبت املقبل. وفاز جنم منتخبنا في�ضل 
الكتبي بذهبية وزن حتت 85 كجم بعد اجتياز الالعب القريغي�ضتاين يف 
املباراة النهائية، و�ضهد اللقاء تاألق جنم منتخبنا الوطني حيث �ضيطر على 
مقابل  نقاط  بثماين  التفوق  يف  وجنح  النهاية  وحتى  البداية  من  النزال 
ال�ضيء، فيما ح�ضد يحيى احلمادي برونزية وزن فوق 94 كجم، و�ضلطان 
اآل على برونزية الوزن نف�ضه، بينما كانت امليدالية الرونزية الثالثة من 

ن�ضيب حممد ال�ضويدي يف وزن حتت 69 كجم.
و�ضط  امل�ضارعة،  ق�ضر  ب�ضالة  ام�س  �ضباح  افتتحت  قد  البطولة  وكانت 
الطنيجي  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  �ضعادة  بح�ضور  احتفالية  اأج��واء 
القن�ضل  احلب�ضي  را�ضد  ومكتوم  منغوليا،  جمهورية  ل��دى  الدولة  �ضفري 
الدويل  االحت��اد  رئي�س  ثيودوري�س  بانايوتو�س  واليوناين  لل�ضفارة،  العام 
للجوجيت�ضو، وفهد علي ال�ضام�ضي االأمني العام لالحتاد االآ�ضيوي، ويو�ضف 
البطران ع�ضو جمل�س اإدارة احتاد االإمارات للجوجيت�ضو، ومبارك املنهايل 

مدير العالقات الدولية يف االحتاد االآ�ضيوي.
هي  اأوزان  ثالثة  مناف�ضات  تقام  حيث  البطولة  مناف�ضات  غدا  وتتوا�ضل 
حتت 56 كجم، وحتت 62 كجم، وحتت 94 كجم لالعبني، والتي �ضيمثل 
56 كجم، وعمر  الغيثي يف وزن حتت  الكثريي وعلي  زايد  منتخبنا فيها 
الف�ضلي يف وزن حتت 62 كجم وخليفة البلو�ضي يف الوزن نف�ضه ويخو�س 

عبداهلل الكبي�ضي وخالد العمري نزاالت وزن حتت 94 كجم.
واأكد �ضعادة ال�ضفري الطنيجي، اأن النجاح الذي حتققه ريا�ضة اجلوجيت�ضو 
املحلي فقط  ال�ضعيد  لي�س على  االإم��ارات��ي،  النجاح  درو���س  در�ضا من  يعد 

ولكن على ال�ضعيد الدويل والقاري اأي�ضاً.
واأ�ضاد بال�ضكل الرائع للبطولة االآ�ضيوية يف منغوليا، م�ضرياً اإيل اأنها ر�ضالة 
حمبة ووئام من االإمارات اإىل قارتها احلبيبة، ووجه التحية اإىل القائمني 
على هذه اللعبة على راأ�ضهم عبداملنعم الها�ضمي رئي�س االحتادين االإماراتي 
واالآ�ضيوي، موؤكداً اأن ما يقدمه فريق عمل االحتاد يعد منوذجا يحتذى به 
يف �ضتى املجاالت، وقال : من املوؤكد اأن و�ضول عدد املمار�ضني اإىل ما يقرب 
ال�ضعي  اأمر يدعو للفخر والتباهي، يف ظل  األف العب والعبة   150 من 

اأجيال  لتخريج  اأ�ضلوب حياة  الريا�ضة  اإىل جعل هذه  اجلميع  الدائم من 
قوية قادرة على حتمل امل�ضوؤولية وحمل الراية يف �ضتى املجاالت.

كلمة  ال�ضكر يف  االآ���ض��ي��وي  االحت���اد  ع��ام  اأم��ني  ال�ضام�ضي  علي  فهد  ووج��ه 
ا�ضت�ضافة  على  للعبة  املنغويل  واالحت��اد  املنغولية  احلكومة  اإىل  االفتتاح 
البطولة، م�ضريا اإىل اأن اإقامة احلدث يف العا�ضمة “اأوالن باتور” جاء يف 
اإطار ال�ضعي الدائم لالحتاد برئا�ضة عبداملنعم الها�ضمي على ن�ضر اللعبة، 
وتو�ضيع قاعدة املمار�ضني بها يف �ضتى اأنحاء القارة، م�ضيدا باحلفاوة الكبرية 
من ال�ضعب املنغويل، ووجه ال�ضكر اإىل اللجنة املنظمة على العمل الرائع 
والتنظيم املميز على ال�ضعيد الفني، وكذلك على ال�ضعيد اجلماهريي يف 

ظل االإقبال الرائع على احل�ضور يف املدرجات.
واأو�ضح اأن تواجد 21 دولة يف البطولة يوؤكد اأهميتها للجميع، ال�ضيما واأن 
عدد امل�ضاركني جتاوز 350 العبا والعبة وهو رقم كبري بكل املقايي�س ويعد 
خري دليل على اأن االحتاد القاري ي�ضري يف الطريق ال�ضحيح نحو تو�ضيع 
قاعدة املمار�ضة يف الدول، وعر عن ثقته التامة يف قدرة العبي االإمارات 

على زيادة غلة امليداليات امللونة والتحليق يف �ضماء القارة ال�ضفراء.

اإىل  اآ�ضيا  ذهبية  الكتبي  الوطني في�ضل  اأه��دى جنم منتخبنا  ناحيته  من 
اأقل ما يقدمه للوطن ولقيادته و�ضعبه،  اأن هذا  الر�ضيدة، موؤكداً  القيادة 
العزية  لكن  ال�ضعوبة  يف  غاية  ك��ان  الذهب  نحو  امل�ضوار  اأن  على  و�ضدد 
هذا  لتحقيق  الرئي�ضيان  امل��ح��رك��ان  ه��م��ا  ال��وط��ن  راي���ة  رف���ع  يف  وال��رغ��ب��ة 

االإجناز.
ال��ق��ارة، وه��ذا ما  اأن االإم���ارات ت�ضتحق �ضدارة  “اأكدنا من قبل  واأ���ض��اف : 
اأن  على  و�ضدد  اأخ���رى،  اإىل  بطولة  ال��واق��ع من  اأر���س  على  لتاأكيده  ن�ضعى 
العاملية  االإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  �ضوف حتقق  االإم����ارات  واأن  اأف�ضل،  ال��ق��ادم 

والقارية.
على  احلا�ضل  الوطني  منتخبنا  الع��ب  علي  اآل  �ضلطان  اأك��د  ناحيته  م��ن 
برونزية فوق 94 كجم اأن القادم اأف�ضل بالن�ضبة له، واأنه �ضوف يقاتل من 
اأجل تطوير م�ضتواه، و�ضدد على اأن مناف�ضات اليوم �ضهدت ارتكابه بع�س 
واأن��ه �ضوف  املناف�ضة على الذهب،  االأخطاء االأم��ر الذي كلفه االبتعاد عن 
يتدارك هذه االأخطاء م�ضتقبال من خالل اجلل�ضات التدريبية مع املدرب 

الرازيلي رامون ليمو�س.

الآ�سيوية البطولة  من  الأول  اليوم  يف  الإمارات  جلوجيت�سو  ملونة  ميداليات   4
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••  عّمان-الفجر 

التي  لل�ضباحة  املفتوحة  ال�ضيفية  البطولة  اأرق��ام حملية جيدة يف  �ضجلت 
اأك��ر من  اأي��ام مب�ضاركة  م��دار خم�ضة  للعبة على  االأردين  نظمها االحت��اد 

العمرية. الفئات  جميع  من  و�ضباحة  �ضباح   100
الفئات  اأردنيا جديدا على �ضعيد  15 رقما  فقد �ضهدت البطولة ت�ضجيل 
العمرية، وكان من ن�ضيب ال�ضباح “عدنان العدالالت” �ضتة اأرقام، مقابل 

اأربعة لل�ضباحة مرمي مثقال وثالثة لل�ضباح عمرو ح�ضني.
اإىل  البطوالت  ه��ذه  تنظيم  خ��الل  من  لل�ضباحة  االأردين  االحت��اد  وي�ضعى 

اكت�ضاف املواهب اجلديدة التي �ضتمثل االأردن الحقا يف املحافل اخلارجية

•• ال�صارقة-الفجر

با�ضرت جلنة حتديد ال�ضيا�ضات االإعالمية يف جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي 
واالأندية التابعة له اأعمالها بو�ضع خطة زمنية لبدء العمل على ر�ضم 
ال�ضيا�ضة االإعالمية اجلديدة للموؤ�ض�ضات الريا�ضية باالإمارة بالتعاون 
م��ع امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����ض��ارق��ة وه��ي��ئ��ة ال�����ض��ارق��ة لالإذاعة 

والتلفزيون وبع�س اجلهات احلكومية االأخرى.
جاء ذلك خالل االجتماع االأول للجنة الذي عقد م�ضاء اأم�س االأول يف 
احلزامي،  هالل  عي�ضى  �ضعادة  برئا�ضة  لل�ضطرجن  ال�ضارقة  نادي  مقر 
االأمني العام ملجل�س ال�ضارقة الريا�ضي بح�ضور ال�ضيد في�ضل النقبي 

رئي�س اللجنة واأع�ضاء اللجنة من القيادات والعنا�ضر ال�ضابة.
القا�ضمي  حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  حتيات  للمجتمعني  احلزامي  ونقل 
رئي�س جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي ومتنياته لهم بالتوفيق يف اأداء املهمة 
ال�ضارقة  ملجل�س  اال�ضرتاتيجية  للخطة  وف��ق��ا  اجل��دي��دة  االإع��الم��ي��ة 
الريا�ضي وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 

القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة.
اأهداف  الناجحة لرتجمة  والعملية  املنا�ضبة  االأطر  اأهمية و�ضع  واأكد 
جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي يف خططه اال�ضرتاتيجية اإىل واقع ملمو�س 
وفقا  االإم��ارة  يف  والتخ�ض�ضية  الريا�ضية  االأندية  جميع  منه  ت�ضتفيد 
الأعلى معايري االإدارة واجلودة والتي يتميز بها املجل�س ..منوها باأهمية 

اإعداد قيادات ريا�ضية مواطنة يف احلركة الريا�ضية لالإمارة.
االإعالمي  ال���دور  تعزيز  يف  كبري  ب��دور  �ضتقوم  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
التابعة  الريا�ضية  املوؤ�ض�ضات  به  تقوم  ال��ذي  والريا�ضي  واالجتماعي 
للمجل�س وفقا الأرقى معايري االأداء وتقييم النتائج لت�ضبح موؤ�ض�ضات 
اأطياف  جلميع  وحا�ضنة  جاذبة  ريا�ضية  بيئة  ذات  الريا�ضية  االإم���ارة 

املجتمع.
اللجنة �ضتنجز عملها وفقا الأهداف  اأن  النقبي  اأكد في�ضل  من جانبه 
املجل�س اال�ضرتاتيجية وخلدمة احلركة الريا�ضية باالإمارة وفق اأحدث 
معايري االإدارة ..الفتا اإىل وجود كفاءات مواطنة على اأعلى م�ضتوى يف 

اإدارة اللجنة.

اأرقام جيدة يف البطولة 
جلنة حتديد ال�سيا�سات الإعالمية ل� »ال�سارقة الريا�سي« ت�سع اأهدافها ال�سرتاتيجيةالأردنية لل�سباحة

مع اقرتاب اإ�ضدال ال�ضتار على مناف�ضات كاأ�س 
اأمم اأفريقيا 2019، التي ت�ضت�ضيفها م�ضر، 
منقطع  جن���اح  حتقيق  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  متكنت 

النظري على جميع االأ�ضعدة.
اأمم  ا�ضت�ضافة  ���ض��رف  اإ���ض��ن��اد  م��ن  ف��ب��ال��رغ��م   
اأف��ري��ق��ي��ا اإىل م�����ض��ر ق��ب��ل اأ���ض��ه��ر ق��ل��ي��ل��ة من 
انطالق البطولة، بعد �ضحبها من الكامريون، 
متكنت الدولة العربية من التفوق على نف�ضها، 

وتنظيم مهرجان كروي لفت اأنظار العامل.

افتتاح مبهر
وزمبابوي  م�ضر  بني  االفتتاح  مباراة  وح�ضر 
األ����ف م��ت��ف��رج، ر���ض��م��وا لوحة   70 اأك����ر م���ن 
جماهريية رائعة، حتدثت عنها و�ضائل االإعالم 

العاملية.
اإع��ج��اب اجلماهري من  ف��ق��رات احلفل  ون��ال��ت 

خمتلف البلدان.

مالعب جاهزة
كما جنحت م�ضر يف جتهيز 6 مالعب كرى 
وكاأنها  قيا�ضي،  وق��ت  ويف  م�ضتوى  اأع��ل��ى  على 
ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة متطورة،  ج���دي���د  م���ن  ول�����دت 
م�ضتوى  على  �ضواء  العاملية،  املالعب  ت�ضاهي 
مالب�س  تبديل  غ��رف  اأو  الع�ضب  اأو  امل��درج��ات 

الالعبني.
وجاء ذلك نتيحة للجهود الكبرية التي بذلتها 
اللجنة املنظمة للبطولة، بالتعاون مع اجلهات 
والوزارات املختلفة، جنم عنها حفل كروي اأقل 

ما يقال عنه اأنه رائع.

تنظيم مثايل
واحداً  للمباريات  الداخلي  التنظيم  ويعتر 
من اأهم العوامل لنجاح اأي بطولة يف عامل كرة 
القدم، وهذا ما �ضاهده العامل يف اأمم اأفريقيا 
واجلدية  االن�ضباطية  يف  خ�ضو�ضاً  مب�ضر، 
الإدارة املباريات، بجانب التزام امل�ضجعني بكافة 

التعليمات.
ال��ع��ال��ي��ة كانت  االأم��ن��ي��ة  االإج��������راءات  اأن  ك��م��ا 
اأو  االف��ت��ت��اح  قبل  ���ض��واء  راق،  وب�ضكل  ح��ا���ض��رة 
اأثنائها، بجانب توظيف التقنيات التكنولوجية 
مباريات  خالل  جلياً  ظهرت  والتي  احلديثة، 

البطولة.

ن�ضخة ا�ضتثنائية
امل�ضاركة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ع����دد  ارت����ف����اع  و����ض���اه���م 
بالبطولة اإىل 24 دولة، اإىل اإ�ضافة مزيداً من 
من  وزاد  البطولة،  ملراحل  واالإث���ارة  احلما�ضة 
حدة املناف�ضة بني املنتخبات، خا�ضة يف االأدوار 

االإق�ضائية.
اأمم  ب��ط��ول��ة  اأن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��ح��اف��ة  واأك������دت 
اأمريكا  ن��ظ��ريت��ه��ا يف  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ت  اأف��ري��ق��ي��ا 
اجل��ن��وب��ي��ة )ك��وب��ا اأم���ري���ك���ا(، م��ن ح��ي��ث املتعة 
�ضهدت  البطولة  اأن  م��ن  فبالرغم  واالإث����ارة.  
اأب��رزه��ا خروج  العديد م��ن امل��ف��اج��اآت امل��دوي��ة، 
ال�16،  دور  م��ن  وامل��غ��رب  وال��ك��ام��ريون  م�ضر 
اإىل اأن املناف�ضة ا�ضتمرت على نف�س القوة حتى 

ختام مباريات ن�ضف النهائي.

دفع االأداء ال�ضيئ لعدد من املنتخبات 
لكرة  اأف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف 
ال��ق��دم امل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا يف م�����ض��ر، اإىل 
“التخل�س” من مدربيها، ال �ضيما اأن 
بع�س هذه الدول خرجت من االأدوار 
اأو  ال��وف��ا���س  خالية  للبطولة  االأوىل 
ب�����ض��ك��ل م��ف��اج��ئ، االأم������ر ال�����ذي حول 
“املق�ضلة”  ي�ضبه  م��ا  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة 
لعدد من املدربني. فقد اأعلن االحتاد 
الثالثاء،  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��ك��ام��ريوين 
�ضيدورف  كالرن�س  الهولندي  اإق��ال��ة 
م���ن ت���دري���ب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي، بعد 
اخل������روج امل��ب��ك��ر حل���ام���ل ال��ل��ق��ب من 
ال����دور ال��ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ل��ك��اأ���س االأمم 

االإفريقية 2019.
اإنهاء  اإن���ه مت  ب��ي��ان  وق���ال االحت����اد يف 
)مواطنه(  وم�ضاعده  �ضيدورف  مهام 
ب����دءا م��ن اليوم،  ب��ات��ري��ك ك��الي��ف��رت 
للمنتخب  امل���ب���ك���ر  اخل���������روج  ع���ق���ب 
“االأ�ضود  با�ضم  املعروف  الكامريوين 
الكامريون  واأق�ضيت  املرو�ضة«.  غري 
اخلام�س  ال��ق��اري  بلقبها  توجت  التي 
الغابون،  يف   2017 اإفريقيا  اأمم  يف 

ال��ن�����ض��خ��ة احلالية،  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  م���ن 
يف   ،3-2 ن��ي��ج��ريي��ا  اأم����ام  بخ�ضارتها 
االآن يف  االأجمل حتى  تعد من  مباراة 
البطولة. واأنهى املنتخب الكامريوين 
م�����ض��ارك��ت��ه يف ال��ب��ط��ول��ة احل��ال��ي��ة يف 
الثاين  امل����رك����ز  يف  امل���ج���م���وع���ات  دور 
اإذ  غ��ان��ا،  خلف  ال�ضاد�ضة  للمجموعة 
غينيا- )على  وتعادلني  بفوز  اكتفى 

�ضد  و�ضفر-�ضفر  -2�ضفر،  بي�ضاو 
اأن يتلقى  ك��ل م��ن غ��ان��ا وب��ن��ني(، قبل 

الهزية يف الدور ثمن النهائي.
  

نتائج غري مر�ضية 
الكامريوين،  االحت�����اد  خ��ط��ى  وع��ل��ى 
ال��غ��ي��ن��ي ل��ك��رة القدم،  اأع��ل��ن االحت����اد 
البلجيكي  امل��درب  اإقالة  الثالثاء، عن 
“غري مر�ضية”  نتائج  ب��وت بعد  ب��ول 
من  ب��اخل��روج  اختتمت  م��ع��ه،  حققها 
ال����دور ال��ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ل��ك��اأ���س االأمم 
الغيني  املنتخب  واح��ت��ل  االإف��ري��ق��ي��ة. 
منذ  عليه  ي�ضرف  ال���ذي  ب��ول  ب��ق��ي��ادة 
يف  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز   ،2018 م���ار����س 
مدغ�ضقر  خ��ل��ف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 

ونيجرييا، وبلغ الدور الثمن النهائي، 
حيث تعر�س خل�ضارة قا�ضية بثالثية 
ن��ظ��ي��ف��ة اأم������ام امل��ن��ت��خ��ب اجل����زائ����ري، 
يف  العرو�س  اأف�ضل  اأح��د  يقدم  ال��ذي 
ال�ضنغال  ملواجهة  وي�ضتعد  البطولة، 

ا�ضتاد  يف  اجلمعة  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
القاهرة الدويل. واأكد رئي�س االحتاد 
اأن��ط��ون��ي��و ����ض���واري “يف 12  ال��غ��ي��ن��ي 
حتت  املنتخب  خا�ضها  ر�ضمية  مباراة 
ب��وت، حققنا نتائج غري  ب��ول  اإ���ض��راف 

مر�ضية: خم�س هزائم، اأربعة تعادالت 
وثالثة انت�ضارات«.

من املالعب للمحاكم
اأما م�ضر، فكانت اأول دولة يف بطولة 

اإقالة  ع��ن  تعلن  اأف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ك��اأ���س 
م��درب��ه��ا امل��ك�����ض��ي��ك��ي خ��اف��ي��ري اأغ���ريي 
امل�ضري لهزية  املنتخب  تعر�س  بعد 
قا�ضية اأمام منتخب جنوب اأفريقيا يف 

دور ال�16 من البطولة.

الفراعنة  م��ن��ت��خ��ب  ه��زي��ة  واأث�������ارت 
�ضيما مع  ال��ب��الد، ال  ع��ارم��ا يف  غ�ضبا 
“ف�ضائح”  املبكر مع  االإق�ضاء  تزامن 
ب��ع��دد م��ن الع��ب��ي املنتخب،  ارت��ب��ط��ت 
الكروي  ال�ضارع  يف  ج��دل  مثار  وكانت 

امل�ضري.
لكرة  امل�ضري  االحت���اد  رئي�س  واأع��ل��ن 
ال��ق��دم ه��اين اأب��و ري��دة وك��اف��ة اأع�ضاء 
الهزية،  ف���ور  ا���ض��ت��ق��ال��ت��ه��م  االحت�����اد 
فيما مل تهداأ االنتقادات املوجهة الأداء 

الالعبني حتى االآن.
اأع�ضاء  ا���ض��ت��ق��ال��ة  ق�����ض��ي��ة  وان��ت��ق��ل��ت 
االحت������اد امل�������ض���ري م���ن امل���الع���ب اإىل 
�ضاحات املحاكم، اإذ بداأت نيابة االأموال 
يف  التحقيق  م�ضر  يف  العليا  ال��ع��ام��ة 
االحتاد  رئي�س  بحق  مقدمة  بالغات 
امل�ضتقيلني،  االإدارة  جمل�س  واأع�ضاء 

تتهمهم باإهدار املال العام.
تنزانيا،  م��ن��ت��خ��ب  م������درب  وان�������ض���م 
اإىل  اآم��ون��ي��ك��ي،  اإي��ان��وي��ل  النيجريي 
خ�ضارة  بعد  املقالني،  امل��درب��ني  قائمة 
ال���ث���الث يف دور  امل��ن��ت��خ��ب م��ب��اري��ات��ه 
وكينيا  اجل����زائ����ر  اأم������ام  امل���ج���م���وع���ات 

وال�������ض���ن���غ���ال ل��ي��ح��ت��ل امل����رك����ز ال���راب���ع 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  ت��رت��ي��ب  واالأخ�����ري 

بدون ر�ضيد من النقاط.
  

م�ضري مل يح�ضم
وت�������رددت اأن����ب����اء ع���ن اإق����ال����ة االحت����اد 
امل��غ��رب��ي ل��ك��رة ال��ق��دم مل���درب املنتخب، 
الفرن�ضي هريفيه رونار، اإال اأن رئي�س 
االحتاد فوزي لقجع نفى نباأ االإقالة، 
ل���ك���ن م�����ض��ري امل�������درب ال��ف��رن�����ض��ي مل 
يجري  اإن��ه  لقجع  وق��ال  بعد.  يح�ضم 
عملية تقييم مع املدرب رونار مل�ضاركة 
االأمم  ك����اأ�����س  يف  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب 
اأن  االإفريقية يف م�ضر، واأك��د االحت��اد 
الرهانات  “تدار�ضا  وامل�����درب  ل��ق��ج��ع 
واتفقا  املغربية،  للنخبة  امل�ضتقبلية 
االأيام  اأخ��رى يف  اجتماعات  على عقد 
اأ�ضود  منتخب  خ��روج  و�ضكل  املقبلة«. 
االأطل�س الذي كان من اأبرز املر�ضحني 
الإحراز لقب البطولة للمرة الثانية يف 
كبرية،  مفاجاأة   ،1976 بعد  تاريخه 
واأث��ار خيبة اأمل مغربية وتقارير عن 

احتمال رحيل رونار.

•• كواالملبور –الفجر:

 اأمُج���ري���ت ظ��ه��ر اأم�������س مب��ق��ر االحت���اد 
العا�ضمة  يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االآ���ض��ي��وي 
الت�ضفيات  قرعة  كواالملبور  املاليزية 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  امل�ضرتكة 
اآ�ضيا  كاأ�س  ونهائيات   2022 العامل 
م�ضوؤويل  ب��ح�����ض��ور  وذل����ك   2023
االحتادين الدويل واالآ�ضيوي وممثلي 
، حيث مثل احتاد  امل�ضاركة  املنتخبات 
االإمارات لكرة القدم يف مرا�ضم �ضحب 
القرعة ه�ضام الزرعوين ع�ضو جمل�س 

االإدارة.
منتخبنا  وج��ود  عن  القرعة  واأ�ضفرت 
ال��وط��ن��ي يف امل��ج��م��وع��ة ال�����ض��اب��ع��ة اإىل 
 ، ت��اي��الن��د   ، فيتنام  منتخبات  ج��ان��ب 

ماليزيا واإندوني�ضيا.
التي  االآل��ي��ة  ح�ضب  القرعة  و�ضحبت 
اعتمدها االحتاد االآ�ضيوي لكرة القدم 
م�ضاركة  �ضت�ضهد  ال��ت��ي  للت�ضفيات 
ثماين  على  توزيعها  مت  منتخباً   40
جمموعات بحيث �ضمت كل جمموعة 
الدوري  بنظام  تتناف�س  منتخبات   5
املجزاأ من مرحلتني ، وتقام مناف�ضات 
ه�����ذا ال��������دور خ�����الل ال����ف����رتة م����ن 5 
يونيو   9 ول��غ��اي��ة   2019 ���ض��ب��ت��م��ر 

.  2020

وجــــاءت نــتــائــج الــقــرعــة على 
النحو التايل :

�ضوريا،  ال�����ض��ني،  االأوىل:  امل��ج��م��وع��ة 
الفلبني، املالديف، جوام

االأردن،  اأ�ضرتاليا،  الثانية:  املجموعة 
ال�ضني تايبيه، الكويت، نيبال

العراق،  اإي�����ران،  ال��ث��ال��ث��ة:  امل��ج��م��وع��ة 
البحرين، هوجن كوجن، كمبوديا

ال�ضعودية،  ال����راب����ع����ة:  امل���ج���م���وع���ة 
اليمن،  ف���ل�������ض���ط���ني،  اأوزب����ك���������ض����ت����ان، 

اخلام�ضة:  امل���ج���م���وع���ة  ����ض���ن���غ���اف���ورة 
بنجالدي�س، عمان، الهند، اأفغان�ضتان، 

قطر
امل���ج���م���وع���ة ال���������ض����اد�����ض����ة: ال����ي����اب����ان، 
اجلمهورية القرغيزية، طاجيك�ضتان، 

ميامنار، منغوليا
املجموعة ال�ضابعة: االإم��ارات، فيتنام، 

تايالند، ماليزيا، اإندوني�ضيا
اجلنوبية،  كوريا  الثامنة:  املجموعة 
تركمان�ضتان،  ال�ضمالية،  كوريا  لبنان، 

�ضريالنكا
يف  االأول  امل����رك����ز  ����ض���اح���ب  وي���ت���اأه���ل 
منتخبات   4 واأف�����ض��ل  جم��م��وع��ة  ك��ل 
املجموع   ( الثاين  املركز  على  حا�ضلة 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل   ) منتخباً   12
ال��ن��ه��ائ��ي من  وال�����دور   2023 اآ���ض��ي��ا 
مونديال  اإىل  امل���وؤه���ل���ة  ال��ت�����ض��ف��ي��ات 

.  2022
املنظم  امل��ن��ت��خ��ب  ت�������ض���در  ح���ال���ة  ويف 
اأف�ضل  ف���اإن   ، ملجموعته  ل��ل��م��ون��دي��ال 
املركز  على  حا�ضلة  منتخبات  خم�ضة 
التاأهل  بطاقات  على  حت�ضل  ال��ث��اين 

كاأ�س  ت�ضفيات  الثالث من  ال��دور  اإىل 
العامل .

يف املقابل فاإن املنتخبات ال�24 التالية 
من  ال���ت���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة  اإىل  ت��ت��ن��ت��ق��ل 
على  للمناف�ضة  اآ�ضيا،  كاأ�س  ت�ضفيات 
اآ�ضيا  املقاعد املتبقية يف نهائيات كاأ�س 

. ال�ضني  يف   2023

ثقة بقدرات املنتخب
املدير  مارفيك  ف��ان  الهولندي  واأك���د 
ثقته  االأول  الوطني  ملنتخبنا  الفني 
الكبرية يف قدرة املنتخب على حتقيق 
املوؤهلة  الت�ضفيات  املطلوب يف  النجاح 
 2022 ال���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل 
2023، رغم  اآ���ض��ي��ا  ك��اأ���س  ون��ه��ائ��ي��ات 

�ضعوبة املهمة.
اإىل قوة  الفني لالأبي�س  املدير  ولفت 
اأن  اإىل  م�ضرياً  املجموعة،  منتخبات 
م�ضتويات  ق���دم  الفيتنامي  املنتخب 
جيدة ولعب كرة قدم هجومية مميزة 
يف الن�ضخة االأخرية من نهائيات كاأ�س 
اآ�ضيا االإمارات 2019، وترك انطباعاً 

رائعاً لدى املتابعني.
املنتخب  م�����ارف�����ي�����ك  و������ض�����ف  ك����م����ا 
ب��ني منتخبات  ب��ال��ق��وي  ال��ت��اي��الن��دي 
االأمر  اأن  وذك���ر  ع��اد  لكنه  املجموعة، 
التامة  معرفتهم  يف  يتمثل  االإيجابي 
مل��ك��ام��ن ال�ضعف  ب��ت��اي��الن��د وادراك���ه���م 
وال���ق���وة ل����دى امل��ن��اف�����س، ح��ي��ث واجه 
الت�ضفيات  يف  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
املجموعة مع  ذات  وك��ان يف   ، ال�ضابقة 
ما  نف�س  وه��و  وال�ضعودية،  االإم����ارات 

ينطبق على ماليزيا.
وقال: “يف الوقت الراهن نعكف على 
حت�ضرياً  النم�ضا  يف  املنتخب  اإع����داد 
اأن  وي��ج��ب علينا  امل��ق��ب��ل��ة،  ل��ل��م��ب��اري��ات 
ن��ق��دم ك��ل م��ا منلك م��ن اأج���ل حتقيق 

النجاح«.

مواجهة ماليزيا خارج اأر�ضه 
يف  م�����ض��واره  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��ب��داأ 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات 
اآ�ضيا  كاأ�س  ونهائيات   2022 العامل 
 2019 �ضبتمر   10 ي��وم   2023

ي���واج���ه منتخب  اأر�����ض����ه ح���ني  خ�����ارج 
يواجه  فيما   ، ك��واالمل��ب��ور  يف  ماليزيا 
اأندوني�ضيا على اأر�ضه يوم 10 اأكتوبر 
2019 ، ويف يوم 15 من ذات ال�ضهر 
بانكوك  العا�ضمة  يف  تايالند  يواجه 
يف املباراة الثالثة ، بينما يواجه فيتنام 
14 نوفمر  يوم  العا�ضمة هانوي  يف 
يف املباراة الرابعة ، ويف يوم 26 مار�س 
ماليزيا  منتخب  ي�ضت�ضيف   2020
يواجه  اأن  على   ، اخلام�ضة  امل��ب��اراة  يف 
العا�ضمة  يف  اإن��دون��ي�����ض��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب 
ال�ضهر يف  ذات  م��ن   31 ي��وم  ج��اك��رت��ا 
املباراة ال�ضاد�ضة ، و�ضيخو�س االأبي�س 
اأر�ضه  على  بالت�ضفيات  جولتني  اآخ��ر 
يوم  تايالند  منتخب  ي�ضت�ضيف  حني 
4 يونيو 2020 ومنتخب فيتنام يوم 
الت�ضفيات  2020 يف ختام  يونيو   9

.

جمموعتنا   : �ــضــهــيــل  حــ�ــضــن 
�ضيكون  والأبــيــ�ــض  ــة  ــوازن ــت م

باملوعد
ع�ضو  �ضهيل  ح�ضن  ال��دك��ت��ور  و���ض��ف 
الفنية  وال�������ض���وؤون  امل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة 
م�ضرف  القدم  لكرة  االإم���ارات  باحتاد 
املنتخب القرعة االآ�ضيوية التي جرت 
اأم�����س ب��ك��واالمل��ب��ور ب��امل��ت��وازن��ة ب��ع��د اأن 
و�ضعت منتخبنا الوطني يف املجموعة 
فيتنام  منتخبات  جانب  اإىل  ال�ضابعة 
وت��اي��الن��د وم��ال��ي��زي��ا واإن��دون��ي�����ض��ي��ا ، 
اعتمد  ال��ت��ي  االآل���ي���ة  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 
واالآ�ضيوي  ال�����دويل  االحت�����اد  ع��ل��ي��ه��ا 
على  القوية  املنتخبات  توزيع  �ضمنت 
منتخبنا  وج��اء   ، املختلفة  املجموعات 

ع��ل��ى راأ������س ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ح��ي��ث مت 
منتخبات  ���ض��م��ن  االأب��ي�����س  ت�ضنيف 
على  حافظ  اأن  بعد   ، االأول  امل�ضتوى 
اآ�ضيوياً  وال�ضاد�س  عاملياً   67 م��رك��زه 

ح�ضب الت�ضنيف االأخري للفيفا.
وطالب م�ضرف املنتخب الوطني االأول 
ت�ضنيف  م�����ض��األ��ة  اإىل  ال���رك���ون  ب��ع��دم 
لن  املهمة  اأن  على  م�ضدداً  املنتخبات، 
االأبي�س  ط��ري��ق  واأن   ، ���ض��ه��ل��ة  ت��ك��ون 
مطالباً  ب��ال��ورود،  مفرو�ضاً  يكون  ل��ن 
وموا�ضلة  ال���ت���ام  ب��ال��رتك��ي��ز  اجل��م��ي��ع 
هوية  عن  النظر  ب�ضرف  بقوة  العمل 
كل  اأن  اإىل  �ضهيل  ون����وه  امل��ن��اف�����ض��ني. 
املنتخبات امل�ضاركة يف الت�ضفيات متلك 
وموا�ضلة  للتاأهل  وال��داف��ع  الطموح 
النهائية،  املراحل  اإىل  و�ضواًل  امل�ضوار 
نف�ضه  يعد  ال��ذي  املنتخب  اأن  م�ضيفاً 

وجدية  بقوة  وي���وؤدي  املثلى  بال�ضورة 
�ضيح�ضل  من  هو  امللعب  اأر�ضية  على 
على بطاقة التاأهل ب�ضرف النظر عن 

ا�ضمه وتاريخه.

اأع�ضاء املنتخب يهنوؤون مبخوت 
مبولودته الأوىل

واالإداري  الفني  اجلهاز  اأع�ضاء  تقدم 
لكرة  االأول  الوطني  منتخبنا  والعبو 
والتريكات  التهاين  بخال�س  ال��ق��دم 
اجل���زي���رة  ن������ادي  وه�������داف  اإىل جن����م 
مبخوت  ع���ل���ي  ال���وط���ن���ي  وامل���ن���ت���خ���ب 
مبنا�ضبة قدوم مولودته االأوىل جعلها 
اهلل م��ن م��وال��ي��د اخل���ري وال�����ض��ع��ادة ، 
التهاين  ن�ضر  يف  ال��الع��ب��ون  وت�����ض��اب��ق 
من�ضات  ع��ر  مبخوت  علي  لزميلهم 

التوا�ضل االجتماعي .

اأفريقيا اأمم  كاأ�س  جناح  وراء  اأ�سباب   4

اأمم اأفريقيا 2019.. مق�سلة للمدربني

فان مارفيك : واثق من النجاح رغم �ضعوبة املهمة

منتخبنا الوطني يف املجموعة ال�سابعة للت�سفيات املوؤهلة اإىل مونديال 2022 ونهائيات كاأ�س اآ�سيا 2023
الأبي�ض يبداأ امل�ضوار مبواجهة ماليزيا خارج اأر�ضه يوم 10 �ضبتمرب
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الفجر الريا�ضي

الهولندي  الو�ضط  خط  الع��ب  �ضفقة  ماليني  بف�ضل 
بر�ضلونة  اإىل  اأم�ضرتدام  اأياك�س  من  يونغ  دي  فرانكي 
ك��ي �ضي فالفيك م��ن تغيري  اآر  ن��ادي  االإ���ض��ب��اين، متكن 
النادي  واأن  خ�ضو�ضاً  التدريبات،  و�ضاحة  ملعبه  ع�ضب 

�ضيخو�س غمار مناف�ضات الدرجة االأوىل من جديد.
ك��ث��رية هي  ب��ات��ت  احل���ايل،  ال�ضيفي  امل��ريك��ات��و  اأوج  ويف 
مليونية  اأرق����ام  ع��ن  ال�ضحف  تتقاذفها  ال��ت��ي  االأخ��ب��ار 
اأوروبا  دوري���ات  اأن��دي��ة  ب��ني  الالعبني  انتقال  ل�ضفقات 

الكرى.
“مبلغ  ب��ني  تق�ضيماتها  البع�س  يتخيل  ال  ق��د  اأرق����ام 
ثابت” و”متغريات” تخ�ضع ل�ضروط البائع وامل�ضرتي، 
لكن املهم هنا هو اأن بع�س االأطراف االأخرى التي تكاد 

و�ضائل  يف  تظهر  ال  اأ���ض��م��اوؤه��ا 
االإع�����������الم، ت�����ض��ت��ف��ي��د يف 

بع�س االأحيان من هذه 
ال�ضفقات.

وه����ذا مت���ام���اً م���ا ح�ضل 
لنادي اآر كي �ضي فالفيك 
فبف�ضل  ال����ه����ول����ن����دي، 
ان������ت������ق������ال الع���������ب خط 
و�ضط اأياك�س اأم�ضرتدام 

دي  فرانكي 

مليون   75 لقاء  م��وؤخ��راً  الكاتالونية  القلعة  اإىل  يونغ 
تغيري  متويل  من  فالفيك  االأ�ضبق  ناديه  متكن  ي��ورو، 

ع�ضب ملعبه.
بعد متكنه من ال�ضعود نهاية  اأمر مهم خ�ضو�ضاً  وهو 
يف  االأوىل  ال���درج���ة  دوري  يف  ل��ل��ع��ب  امل��ن�����ض��رم  امل��و���ض��م 

هولندا.
ماليني  خم�ضة  قرابة  على  الهولندي  ال��ن��ادي  وح�ضل 
النادي  اإدارة  يونغ، فقررت  اإمت��ام �ضفقة دي  بعد  ي��ورو 
من  اال�ضطناعي  الع�ضب  رف��ع  يف  املبلغ  ه��ذا  ا�ضتخدام 
طبيعي  ع�ضب  وو�ضع  الفريق  تدريبات  و�ضاحة  ملعبه 

بداًل عنه.
وه�����ي ع��م��ل��ي��ة ت���ك���ل���ف ب��ط��ب��ي��ع��ة احل�������ال م����الي����ني من 
يقول  كما  املهمة  االأم���ور  م��ن  يبقى  لكنه  ال��ي��وروه��ات، 
املهم  “من  وي�ضيف:  الريا�ضي،  النادي  م�ضوؤويل  اأح��د 
اأن جتري التدريبات يف ذات الظروف التي جتري فيها 

مباريات الدوري«.
اأكاديية  لفرق  لعب  ال�ضاب  الهولندي  الالعب  وك��ان 
واآر كي �ضي  امل�ضرتكة لناديي فيلم تو تيلبورغ  ال�ضباب 
فالفيك، قبل اأن يوقع عقده االحرتايف االأول يف مطلع 
اأغ�ضط�س )اآب( 2013، حيث لعب يف املو�ضم التايل يف 
بعدها  ليبداأ   ،2015 حتى  تيلبورغ  تو  فيلم  �ضفوف 

م�ضوراه يف �ضفوف اأياك�س ام�ضرتدام.
��ذك��ر اأن ال��ن��ادي ال��ه��ول��ن��دي جن��ح يف  يمُ
مايو )اأيار( املا�ضي من ال�ضعود 
الدرجة  دوري  اإىل  جم�����دداً 
بعد  ه���ول���ن���دا،  يف  االأوىل 
اأع���������������وام من  خ����م���������ض����ة 

الغياب. 

�ضفنتي  فيالدلفيا  ف��ري��ق  الع���ب  �ضيمونز  ب��ن  االأ����ض���رتايل  اأع��ل��ن 
�ضيك�ضرز امل�ضارك يف دوري كرة ال�ضلة االأمريكي للمحرتفني، اأنه 
لن ي�ضارك مع منتخب بالده يف مونديال ال�ضلة املقرر يف ال�ضني، 

لالن�ضراف لتح�ضريات فريقه للمو�ضم املقبل.
العامل  كاأ�س  نهائيات  �ضيغيب عن  اأنه  �ضيمونز )22 عاما(  واأف��اد 
يف ال�ضني بني 31 اآب اأغ�ضط�س و15 اأيلول �ضبتمر، الأنه “من 
مع  للتاأقلم  فيالدلفيا  اإىل  �ضبتمر  اأي��ل��ول  يف  اأع���ود  اأن  االف�ضل 
زمالئي اجلدد والتح�ضري للمو�ضم املقبل”، وذلك يف بيان ن�ضره 
�ضيمونز  ت�ضريحات  واأت��ت  التوا�ضل.  مواقع  على  ح�ضاباته  عر 
بعد �ضاعات من تاأكيد ناديه التقارير عن متديد الطرفني العقد 

بينهما خلم�ضة اأعوام، لقاء مبلغ يقدر ب� 170 مليون دوالر. وكان 
ل�ضبكة  �ضابقة  ت�ضريحات  يف  اأث���ار  ق��د  ب��ول  ريت�س  ال��الع��ب  وكيل 
منتخب  ب�ضفوف  الالعب  بالتحاق  �ضكوكه  ان”،  بن  ا���س  “اي 
واللعب  للتمرن  اأ�ضرتاليا  اإىل  “�ضاأعود  الالعب  واأو���ض��ح  ب��الده. 
اإىل  اإ���ض��ارة  املقبلة” يف  التح�ضريية  امل��ب��اري��ات  يف  +ب��وم��رز+  م��ع 
لقاء وديني ملنتخب بالده اأمام الواليات املتحدة يف 22 و24 اآب 
اآغ�ضط�س يف ملبورن. واأ�ضاف �ضيمونز يف بيانه “اأنا متحم�س جدا 
ب�ضاأن املواهب يف ت�ضكيلة +بومرز+، خ�ضو�ضا اأننا نقرتب من عام 
حيث �ضي�ضرفني و�ضاأ�ضعر بالتوا�ضع لتمثيل بالدي على   2020
بامكانه  الذي  �ضيمونز  وتاألق  طوكيو«.  اأوملبياد  يف  م�ضتوى  اأعلى 

اأن يلعب يف مركز اجلناح او املوزع، املو�ضم املن�ضرم مع فيالدلفيا 
وبلغ معدله 16،9 نقطة و8،8 متابعات و7،7 متريرات حا�ضمة 
يف املباراة الواحدة، و�ضارك يف مباراة كل النجوم “اأول �ضتار«. وبات 
يتوجب على منتخب “بومرز” االعتماد على عنا�ضر اأخرى، علما 
االأمريكي  ال���دوري  غمار  يخو�ضون  بالعبني  تزخر  �ضفوفه  اأن 
ب��وغ��وت )غولدن  اأن����درو  اينغلي�س )ي��وت��ا ج����از(،  ع��ل��ى غ���رار ج��و 
باينز  واآي��رون  انتونيو �ضبريز(  باتي ميلز )�ضان  �ضتايت ووري��رز( 
))فينيك�س �ضنز(. وت�ضارك اأ�ضرتاليا �ضمن املجموعة الثامنة مع 
كندا وال�ضنغال وليتوانيا، يف املونديال الذي ي�ضارك فيه منتخبان 

عربيان هما تون�س واالأردن.

�سيمونز يغيب عن منتخب اأ�سرتاليا لل�سلة

طالب جنم هجوم بايرن ميونخ االأملاين لكرة القدم، 
الفريق  بتعزيز �ضفوف  ناديه  ليفاندوف�ضكي،  روبرت 
اأن االإخفاق  م��ن  امل��ق��ب��ل، حم���ذراً  امل��و���ض��م  ب��داي��ة  قبل 
على  املناف�ضة  يف  الفريق  معاناة  عن  ي�ضفر  ذل��ك،  يف 

االألقاب.
بلو�س  �ضحايف  م��وؤمت��ر  يف  ليفاندوف�ضكي  وق���ال 

عدم  ح��ال��ة  “يف  اإن���ه  اآجنلي�س 
الفريق  ����ض���ف���وف  ت���ع���زي���ز 

�ضيكون  ج��دي��دة  بعنا�ضر 
التناف�س  ال�����ض��ع��ب  م���ن 

على االألقاب الكبرية.«
واأ���������������ض��������������اف ال�������الع�������ب 

اأقول  اأن  “علي  البولندي: 
اإنه ال يفرت�س حالياً  باأمانة 

القليل  ال��ع��دد  ب��ه��ذا  نكتفي  اأن 
املحرتفني  ال��الع��ب��ني  م��ن 

يعلم  ال���ك���ل  ب���ال���ف���ري���ق.. 
ذلك«.

ميونخ  ب����اي����رن  وي�����ض��ت��ع��د 
االإجنليزي  اآر�ضنال  ملواجهة 
اليوم االأربعاء، وذلك يف اأول 
املباريات الودية الثالث التي 
جولته  يف  ب��اي��رن  يخو�ضها 

بالواليات املتحدة.
ليفاندو�ضكي  ان�ضمام  وم��ن��ذ 

توج  ال����ب����اف����اري،  ال���ف���ري���ق  اإىل 
ال���الع���ب ب��ل��ق��ب ال������دوري االأمل�����اين 

�ضفوف  �ضمن  م��رات   5 )بوند�ضليغا( 
بايرن، لكنه يتطلع اإىل التتويج مع الفريق 

بلقب دوري اأبطال اأوروبا.
وقال ليفاندوف�ضكي )30 عاماً(: “اإذا كنت تفكر 

يف الفوز بكل االألقاب، عليك تعزيز �ضفوفك«.
اأن املناق�ضات بداأت ب�ضاأن  واأكد ليفاندوف�ضكي 

ي�ضتغرق  “كم  اأ�ضاف:  لكنه  جتديد عقده، 
االأمر من الوقت، ال اأعرف حتديداً«.

وعزز بايرن ميونخ بالفعل خط دفاعه ب�ضم لوكا�س 
هرينانديز وبنيامني بافارد، اللذين توجا مع املنتخب 
ذكرت  ك��م��ا   ،2018 ال��ع��امل  ك��ا���س  بلقب  ال��ف��رن�����ض��ي 
البافاري  ال��ن��ادي  اأن  االإ���ض��ب��ان��ي��ة  “ماركا”  �ضحيفة 
تو�ضل اإىل اتفاق ل�ضم مارك روكا العب خط و�ضط 

اإ�ضبانيول االإ�ضباين.
ومل تنجح حماوالت بايرن ميونخ التي اأجراها حتى 
اجلديد،  املو�ضم  قبل  هجومه  تعزيز  اأج��ل  م��ن  االآن 
�ضاين من  يتعلق مبحاولة �ضم لريو�س  فيما  خا�ضة 

مان�ض�ضرت �ضيتي االإجنليزي. 

ليفاندوف�سكي يوجه ر�سالة 
حتذير لبايرن ميونخ

�سفقة دي يونغ تنبت ع�سب ملعب فالفيك

ك�ضفت �ضحيفة ليكيب الريا�ضية الفرن�ضية اأن نادي باري�س �ضان جريمان 
رف�س عر�ضاً من بر�ضلونة ل�ضراء املهاجم الرازيلي والعبه ال�ضابق نيمار يف 
�ضفقة تبادلية، مقابل احل�ضول على الرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي 

اإيفان راكيتيت�س اإ�ضافة ل�40 مليون يورو.
لكنها  كتابياً،  ولي�س  �ضفهياً  ك��ان  بر�ضلونة  من  املقدم  العر�س  اأن  وذك��رت 
اأ�ضارت اإىل اأن املدير الريا�ضي للنادي بطل فرن�ضا، ليوناردو، كان حازماً يف 

رده ورف�س اال�ضتماع الأي عر�س.
وكان املدير الفني لباري�س، توما�س توخيل، اأعرب عقب اأول مباراة للفريق 
الفرن�ضي ا�ضتعداداً للمو�ضم اجلديد اأنه “كان يعلم برغبة نيمار يف الرحيل 
عن باري�س قبل بطولة كوبا اأمريكا”، التي توجت بها بالده وغاب الالعب 

عنها لالإ�ضابة، وذلك بعد ق�ضائه مو�ضمني مع بي اإ�س جي.
اأتلتيكو  وبعد تعاقد بر�ضلونة مع املهاجم الفرن�ضي اأنطوان غريزمان من 
مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة ال�ضرط اجلزائي، مل يعد مبقدور 
الإدخال  لهذا جلاأ  نيمار،  مع  للتعاقد  مبلغ �ضخم  دفع  الكاتالوين  النادي 

اأ�ضماء العبني مثل كوتينيو وراكيتيت�س يف ال�ضفقة للتقليل من تكلفتها.
مكان يف ظل  ل��ه  يكون  ل��ن  ال��ذي  لكوتينيو،  ع��ن خم��رج  بر�ضلونة  ويبحث 
ح�ضور غريزمان، خا�ضة مع ارتفاع راتبه، اأما بخ�ضو�س راكيتيت�س، فلن 
الهولندي دي يونغ قادماً من  التعاقد  الفريق، بعد  يكون له دور مهم يف 

اأياك�س اأم�ضرتدام، لذا ف�ضتكون فر�ضة لال�ضتغناء عن خدماته.
باري�س بعد عامني من  نيمار عن �ضفوف  اإىل رحيل  املوؤ�ضرات  وتتجه كل 

االنتقال اإليه قادماً من بر�ضلونة، لكن يبدو اأنه ندم على هذا القرار. 

�سان جيمان يرف�س بيع نيمار مقابل 
كوتينيو وراكيتيت�س

للمنتخب  ال�ضابق  ال��ع��ام  امل���درب  وج��ه 
امل�������ض���ري ل���ك���رة ال���ق���دم ه����اين رم���زي 
خلفية  على  لالعبيه  الذع��ة  انتقادات 
ك�����اأ������س االأمم  م�����ن  امل���ب���ك���ر  اخل���������روج 
كان  بع�ضهم  اأن  معترا  االإف��ري��ق��ي��ة، 
ي�ضعر اأنه “يف رحلة” وخا�س البطولة 

من دون “روح«.
“يف  م���وق���ع  اىل  م���ط���ّول  ح���دي���ث  ويف 
امل�����ض��ري، خرج  اجلول” االل��ك��رتوين 
رمزي الذي كان اأحد م�ضاعدي املدرب 
اأغريي  خافيري  للمنتخب  املك�ضيكي 
املفاجئة  اخل�����ض��ارة  ب�����ض��اأن  �ضمته  ع��ن 
اإفريقيا �ضفر1- يف ثمن  اأمام جنوب 
ت�ضببت ب�ضدمة لدى  والتي  النهائي، 
الإقالة  ودف��ع��ت  امل�ضريني،  امل�ضجعني 
للفراعنة،  واالإداري  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 
وا���ض��ت��ق��ال��ة رئ��ي�����س االحت����اد ه���اين اأبو 

ري����دة. واأت����ت اخل�����ض��ارة ب��ع��دم��ا اأنهى 
بالعالمة  االأول  ال�������دور  امل���ن���ت���خ���ب 
النظيفة يف �ضدارة  وال�ضباك  الكاملة 
ثالثة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة 
زيبابوي  ع��ل��ى  ت���وال���ي���ا  ان���ت�������ض���ارات 
الديوقراطية  الكونغو  وجمهورية 
واأوغندا، لكن مل ي�ضلم من االنتقادات 
على خلفية عدم تقدمي االأداء املتوقع 
منه، ال�ضيما واأنه ي�ضت�ضيف البطولة 
على اأر�ضه ويحمل الرقم القيا�ضي يف 

عدد األقابها )7(.
ن�����ض��ر ليل  وق������ال رم������زي يف ح���دي���ث 
تلعب  اأن  “ممكن  االأرب���ع���اء  ال��ث��الث��اء 
ل��ك��ن اذا مل تكن  ل��ع��ب،  ب����اأي ط��ري��ق��ة 
حتقيق  ت��وق��ع  روح” ي�����ض��ع��ب  ل��دي��ك 
باالأمر  اأ���ض��ع��ر  “بداأت  اأ���ض��اف  ن��ت��ائ��ج. 
االأوىل  املباراة  الثانية. يف  املباراة  بعد 

كنت اأتوقع اأن االأمر مرتبط باالفتتاح 
قلنا  الثانية  امل��ب��اراة  بعد  وال�ضغوط. 
م�ضر”،  م��ن��ت��خ��ب  ل��ي�����س  ه�����ذا  ك�����ال، 
كثرية  حتفظات  ل��دي  “كانت  متابعا 
املوجودة  وال��الم��ب��االة  ال�ضلبية  ح��ول 
يف املع�ضكر، )الالعبون( ال يفكرون يف 
كرة القدم، كانوا ماأخوذين باأمور عدة 

ال�ضيما الهواتف )النقالة(«.
اأ�ضاف “اأنت ت�ضعر مبا اذا كان الالعب 
قلقا  كنت  واأن��ا  ال،  اأم  البطولة  يعي�س 
اجتمعت  ال���ن���ق���ط���ة.  ه�����ذه  م����ن  ج�����دا 
كقائد  امل���ح���م���دي  )ب���اأح���م���د(  ب���داي���ة 
الفريق،  ي�ضبط  اأن  له  وقلت  للفريق 
الالعبني  ���ض��د  ي��ت��م  ان  ي��ج��ب  واأن������ه 
اآت����ون اىل رحلة  اأ���ض��ع��ر ب��اأن��ه��م  الأن��ن��ي 
روؤو�ضنا  على  �ضي�ضقط  واالأم���ر   )...(
الالعب  رم�������زي،  وخ�������س  ج���م���ي���ع���ا«. 

االأهلي،  وال��ن��ادي  للمنتخب  ال�ضابق 
اأنه  قائد الفراعنة بانتقادات، معترا 

مل يكن على قدر امل�ضوؤولية.
تغري.  اأم������را  اأن  اأج�����د  “مل  واأو�����ض����ح 
حت��دث��ت م��ع��ه جم����ددا )...( ل��ك��ن مل 
املرتفع  الفريق  ب�ضخ�ضية قائد  اأ�ضعر 
ال�ضوت، واأن ثمة قائد منتخب لوقت 
“يال  ملوقع  ت�ضريحات  ويف  ال�����ض��دة«. 
االأرب����ع����اء  امل���ح���م���دي  رف�������س  كورة”، 
واعتر  رم��زي.  قاله  ما  التعليق على 
فيال  اأ�ضتون  لفريق  االأي���ن  الظهري 
من  اأك����ر  “تاريخي  اأن  االإن��ك��ل��ي��زي 
الرد على �ضخ�س مثل هاين رمزي”، 
قام  �ضخ�س  على  اأرد  “كيف  م�ضيفا 
الذي  واجل��ه��از  العبيه  عن  بالتحدث 

عمل معه بتلك الطريقة؟«.
ووج�����ه رم�����زي ان���ت���ق���ادات اأي�������ض���ا اىل 

اأغ����ريي وم��ع��اون��ي��ه ال���ض��ي��م��ا الالعب 
االإ�ضباين  م���دري���د  ل���ري���ال  ال�����ض��اب��ق 
املدرب  اأن  معترا  ���ض��ال��غ��ادو،  مي�ضال 
االأج��ن��ب��ي مل ي��ك��ن ع��ل��ى دراي����ة كافية 
ب��ع��ق��ل��ي��ة ال���الع���ب امل�������ض���ري، واأن�����ه مل 
الالعبني  ت�����ض��ك��ي��ل��ة  اخ��ت��ي��ار  ي��ح�����ض��ن 
ال�23 للبطولة، ال�ضيما جلهة تعزيز 

البدالء يف خط الو�ضط.
اأغ����ريي ق��د ت��ع��ر���س ل�ضيل من  وك���ان 
االأ���ض��ئ��ل��ة واالن��ت��ق��ادات ح��ول خياراته 
ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ب��ط��ول��ة، ال���ض��ي��م��ا يف 
امل���وؤمت���ر ال�����ض��ح��ايف ب��ع��د م���ب���اراة ثمن 
النهائي �ضد جنوب اإفريقيا، ورد عليها 

دائما بتاأكيد ر�ضاه عن الالعبني.

هاين رمزي ينتقد لعبي منتخب م�سر
ب�ضاأن  يونايتد  مان�ض�ضرت  ن���ادي  اإدارة  تعنت  اأن  م��ارك��ا  �ضحيفة  ك�ضفت 
الفرن�ضي  الفريق،  و�ضط  جنم  خدمات  عن  لال�ضتغناء  املادية  مطالبها 
بول بوغبا، يجعل من ال�ضعب على ريال مدريد اال�ضتمرار يف املفاو�ضات 

للتعاقد معه.
يورو  مليون   200 على  باحل�ضول  يتم�ضك  اليونايتد  اأن  ماركا  وذك��رت 
لبيع بوغبا )26 عاماً(، االأمر الذي يزيد من �ضعوبة املفاو�ضات، خا�ضة 
مع اقرتاب 8 اأغ�ضط�س )اآب( املقبل، اآخر اأيام �ضوق االنتقاالت ال�ضيفية.

“ال�ضياطني احلمر”  اأن رحيل بوغبا عن  االإ�ضبانية  واأ�ضافت ال�ضحيفة 
“امللكي”،  الفني للفريق  املدير  اأن  اإىل  املنال، م�ضرية  اأم��راً �ضعب  اأ�ضبح 
زين الدين زيدان، اأ�ضبح يعتر من ال�ضعب للغاية اإبرام ال�ضفقة، خا�ضة 
مع رف�س اإدارة مان�ض�ضرت التفاو�س وكذلك للقيمة املرتفعة التي و�ضعتها 

لال�ضتغناء عن الفرن�ضي.
100 مليون يورو، وي�ضتمر عقده  وتبلغ القيمة ال�ضوقية لبوغيا حالياً 
حتى  يوفنتو�س  من  ق��ادم��اً   2016 يف  اإليه  ان�ضم  ال��ذي  مان�ض�ضرت  مع 

�ضيف 2021. 

يونايتد ي�سع �سرطًا تعجيزيًا 
للتخلي عن بوغبا
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اأعمال �ضركات التاأمني؛ اإدارة اأعمال �ضركات ال�ضيافة؛ اإدارة اأعمال الفنادق؛ اإدارة اأعمال امل�ضروعات التعليمية؛ اإدارة اأعمال الريا�ضيني واالأحداث 
اأعمال  اإدارة  العقارات؛  اإدارة  �ضركات  و  العقاري  التطوير  �ضركات  اأعمال  اإدارة  وامل�ضروبات؛  الطعام  و�ضركات  مطاعم  اأعمال  اإدارة  الريا�ضية؛ 
�ضركات اخلدمات املالية واال�ضتثمار؛ اإدارة اأعمال �ضركات ال�ضفر وال�ضياحة؛ اإدارة اأعمال �ضركات االإن�ضاءات؛ اإدارة اأعمال �ضركات اإدارة املرافق؛ 
اإدارة اأعمال �ضركات اإ�ضالح هياكل ال�ضيارات؛ اإدارة اأعمال ور�س ت�ضليح املركبات؛ اإدارة اأعمال الكراجات؛ اإدارة اأعمال �ضركات التاأجري؛ خدمات 
ال�ضركات القاب�ضة؛ اإدارة اأعمال جمموعة ال�ضركات؛ توجيه اأعمال جمموعة ال�ضركات؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات الدعاية واالإعالن؛ خدمات 
اال�ضترياد و/اأو الت�ضدير؛ خدمات التجارة العامة؛ خدمات التخزين يف امل�ضتودعات العامة؛ خدمات البيع باجلملة العامة؛ توجيه و اإدارة برامج 
الوالء للزبائن؛ تاأجري امل�ضاحات االإعالنية؛ عر�س املركبات للبيع باملزاد العلني؛ خدمات البيع باجلملة للمركبات؛ البيع بالتجزئة للمركبات 
واأجزاء املركبات؛ اإدارة اإعمال اأ�ضاطيل املركبات لالآخرين؛ توفري املعلومات من خالل االإنرتنت املتعلقة ببيع املركبات؛ اإجراء العرو�س التجارية 
االأعمال؛  التحريات عن  االأعمال؛  اإدارة  امل�ضاعدة يف  الدفاتر؛  اإم�ضاك  املحا�ضبة؛  باملزادات؛  التثمني اخلا�ضة  اأعمال  املركبات؛  اخلا�ضة مبجال 
االإدارة  وال�ضناعية؛  التجارية  االأعمال  اإدارة  امل�ضاعدة يف  التح�ضيل لالآخرين؛  برامج  اأعمال  اإدارة  االأعمال؛  تقييم  التجارية؛  االأعمال  تدقيق 
التجارية لرتخي�س ال�ضلع واخلدمات اخلا�ضة باآخرين؛ اإدارة اأعمال اخلدمات املتعلقة باالمتياز؛ تقدمي اال�ضت�ضارات والدعم التجاري املتعلقة 
اإدارة امللفات املرجمة؛ عر�س ال�ضلع؛ خدمات ات�ضاالت املوؤ�ض�ضات؛ حتليل اأ�ضعار التكلفة؛ البحث عن  باالمتياز؛ جتميع البيانات االإح�ضائية؛ 
املعلومات يف ملفات كمبيوتر الآخرين؛ االإعالن بالريد املبا�ضر؛ توزيع العينات؛ اإعداد تقارير احل�ضابات؛ تدقيق احل�ضابات املالية؛ تاأجري االآالت 
واملعدات املكتبية؛ االإعالن والدعاية عن طريق االإنرتنت؛ توفري �ضوق عر االإنرتنت مل�ضرتي وبائعي ال�ضلع واخلدمات؛ خدمات البيع بالتجزئة 
الريا�ضية؛  املنا�ضبات  ال�ضلع واخلدمات من خالل رعاية  املوظفني؛ ترويج  �ضوؤون  اإدارة  ا�ضت�ضارات  التعاقد اخلارجي؛  االإنرتنت؛ خدمات  عر 
العالقات العامة؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ ا�ضتئجار من�ضات املبيعات؛ خدمات نقل االأعمال؛ تزيني واجهات املحالت التجارية؛ خدمات اإيداع 

ال�ضرائب؛ الطباعة؛ معاجلة الن�ضو�س؛ حتديث و�ضيانة قواعد بيانات الكمبيوتر.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )GARGASH( مكتوبة باالأحرف الالتينية اأعاله يوجد ثالثة خطوط منحنية ت�ضبه ال�ضهم 

والذي يعطي انطباع عن �ضكل حرف )G( باالإ�ضافة اىل خط يف�ضل بني ال�ضعار والكلمة ؛ وكل ذلك موجود على خلفية مربعة.
اال�ضرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 
30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

GARGASH   : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 313381   بتاريخ: 2019/07/08

بيانات االأولوية:      
باإ�ضم :    قرقا�س لال�ضتثمار �س.ذ.م.م

وعنوانة :  بور �ضعيد ؛ دبي ؛ االإمارات العربية املتحدة  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
العقاري؛ خدمات  التطوير  العقارية؛ خدمات  العقارية؛ اخلدمات  ال�ضوؤون  املالية؛  ال�ضوؤون  التمويلية؛  ال�ضوؤون  التاأمني؛ 
اال�ضتثمار؛ خدمات مكاتب العقارات وال�ضقق ال�ضكنية؛ اإدارة العمارات ال�ضكنية؛ تاأجري ال�ضقق ال�ضكنية؛ ال�ضم�ضرة؛ االأعمال 
امل�ضرفية؛ �ضم�ضرة ائتمانات الكربون؛ خدمات ت�ضفية االأعمال املالية؛ ا�ضتثمار روؤو�س االأموال؛ جمع الترعات اخلريية؛ 
املقا�ضة املالية؛ غرف املقا�ضة املالية؛ خدمات مكاتب االئتمان؛ اإ�ضدار بطاقات االئتمان؛ خدمات وكاالت حت�ضيل الديون؛ 
ال�ضكنية؛  العقارات  تاأجري  التجارية؛  العقارات  تاأجري  ال�ضرافة؛  اإلكرتونًيا؛  االأم��وال  الديون؛ حتويل  ا�ضت�ضارات  خدمات 
املالية؛  االإدارة  االإن�ضاءات؛  م�ضروعات  متويل  تنظيم  بالتجزئة؛  البيع  اأماكن  تاأجري  امل�ضانع؛  تاأجري  امل�ضتودعات؛  تاأجري 
املعلومات املالية؛ الكفاالت املالية؛ اال�ضت�ضارات املالية؛ التقييم املايل؛ االأبحاث التمويلية؛ اخلدمات التمويلية؛ اخلدمات 
�ضم�ضرة  التاأمني؛  معلومات  املق�ضطة؛  القرو�س  االإل��ك��رتوين؛  املوقع  عر  املالية  املعلومات  تقدمي  للمركبات؛  التمويلية 
التاأمني؛ ا�ضت�ضارات التاأمني؛ ا�ضتثمار االأموال؛ القرو�س ب�ضمان؛ القرو�س املالية؛ تاأجري املكاتب؛ تاأجري مكاتب للعمل 
الوكاالت  العقارات؛ خدمات  ا�ضتئجار  املركبات؛  ا�ضتئجار  العقارات؛  تاأجري  االإنرتنت؛  امل�ضرفية عر  امل�ضرتك؛ اخلدمات 
املتعلقة  االئتمان  املركبات؛ خدمات  تاأمني  املركبات؛  �ضمانات  القيمة؛  ذات  �ضندات  اإ�ضدار  االإيجارات؛  العقارية؛ حت�ضيل 

باملركبات؛ خدمات القرو�س املتعلقة باملركبات؛ توفري متويل املركبات؛ تثمني املركبات امل�ضتعملة.
اأع��اله يوجد ثالثة خطوط  الالتينية  باالأحرف  العالمة عبارة عن كلمة )GARGASH( مكتوبة  العالمة:  و�ضف 
منحنية ت�ضبه ال�ضهم والذي يعطي انطباع عن �ضكل حرف )G( باالإ�ضافة اىل خط يف�ضل بني ال�ضعار والكلمة ؛ وكل ذلك 

موجود على خلفية مربعة..
اال�ضرتاطات : 

اإر�ضالة بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

GARGASH   : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 313382   بتاريخ: 2019/07/08

بيانات االأولوية:      
باإ�ضم :    قرقا�س لال�ضتثمار �س.ذ.م.م

وعنوانة :  بور �ضعيد ؛ دبي ؛ االإمارات العربية املتحدة  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39
النقل؛ تغليف وتخزين ال�ضلع؛ تنظيم الرحالت وال�ضفر؛ تاأجري املركبات؛ تاأجري الطائرات؛ تاأجري القوارب؛ تاأجري املركبات 
التجارية؛ خدمات تخزين املركبات؛ نقل املركبات؛ مواقف ال�ضيارات؛ النقل باحلافالت؛ النقل بالعربات؛ خدمات م�ضاركة 
ال�ضيارات؛ تخزين القوارب؛ حجز املقاعد لل�ضفر؛ خدمات توفري �ضائقني؛ خدمات النقل؛ تنظيم الرحالت؛ تنظيم النقل؛ 
تو�ضيل ال�ضلع؛ مرافقة امل�ضافرين؛ �ضحن الب�ضائع وتفريغها؛ نقل الب�ضائع؛ ال�ضم�ضرة يف ال�ضحن؛ تاأجري الكراجات؛ اجلر 
اأو النقل؛ النقل املحرو�س؛ النقل البحري؛ تاأجري احلافالت والعربات الفاخرة؛ تاأجري �ضيارات ال�ضباق؛ تاأجري االأنظمة 
العتالة  الطائرات؛  و  ال�ضفن  اإر���ض��اد  ال�ضفر؛  وك��االت  خدمات  امل�ضافرين؛  نقل  ال�ضيارات؛  وق��وف  اأماكن  تاأجري  املالحية؛ 
)التحميل والتنزيل(؛ التخزين املادي للبيانات والوثائق املخزنة اإلكرتونًيا؛ النقل بال�ضكك احلديدية؛ ا�ضتئجار �ضاحنات 
امل�ضتودعات؛  التخزين يف  التخزين؛  ال�ضلع؛  االنتقال؛ تخزين  ؛ خدمات  ال�ضفن؛  اإنقاذ  النهري؛  النقل  ال�ضكة احلديدية؛ 
اأو جر املركبات؛ تاأجري اجل��رارات؛ توفري  املعلومات عن املخازن؛ تاأجري حاويات التخزين؛ النقل ب�ضيارات االأج��رة؛ قطر 
معلومات عن حركة املرور؛ النقل بالرتام؛ ال�ضم�ضرة يف النقل؛ حجوزات النقل؛ نقل امل�ضافرين؛ تنظيم نقل رحالت ال�ضفر؛ 
وال�ضياحة؛  ال�ضفر  خدمات  املركبات؛  �ضطوح  على  منا�ضب  تاأجري  املركبات؛  تاأجري  احلمولة؛  تفريغ  النقل؛  لوج�ضتيات 

خدمات تاأجري ال�ضيارات؛ خدمات تاأجري الدراجات؛ خدمات تاأجري الدراجات النارية؛ خدمات تاأجري ال�ضاحنات.
اأع��اله يوجد ثالثة خطوط  الالتينية  باالأحرف  العالمة عبارة عن كلمة )GARGASH( مكتوبة  العالمة:  و�ضف 
منحنية ت�ضبه ال�ضهم والذي يعطي انطباع عن �ضكل حرف )G( باالإ�ضافة اىل خط يف�ضل بني ال�ضعار والكلمة ؛ وكل ذلك 

موجود على خلفية مربعة..
اال�ضرتاطات : 

اإر�ضالة بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
  FORESAN : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 312433   بتاريخ: 2019/06/16
بيانات االأولوية:      

باإ�ضم :    البوراتوريو�س فرينكوي اإ�س.ايه.
وعنوانة :  كامينو دي ال كوما، ا�س/ان.، 46220 بيكا�ضنت، فالين�ضيا، ا�ضبانيا

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 05
الروائح  الإزال���ة  م�ضتح�ضرات  احل��ي��وان؛  اأو  لالإن�ضان  م�ضتخدم  هو  ما  بخالف  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت 

الكريهة من اجلو؛ مواد مطهرة.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من ت�ضميم لعبوة ثالثية االأبعاد تتكون من خم�س م�ضاقط، م�ضقط اأمامي 
وم�ضقط جانبي-اأمامي وم�ضقط جانبي 1 وم�ضقط جانبي 2 وم�ضقط خلفي وكتب على العبوة من االأمام 

كلمة FORESAN باأحرف التينية مع ر�ضم ب�ضكل مميز ا�ضفلها.
اال�ضرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  يوليو  2019 العدد 12685 



ثرية تتورط ب�سرقة حمرجة جدا يف املطار
موؤخرا،  خمجل،  نحو  على  نف�ضها،  اإيطالية  اأعمال  �ضيدة  ورط��ت 
بعدما �ضرقت �ضاعة و�ضوارا فاخرين، خالل عملية تفتي�س داخل 

املطار.
اأن  55 �ضنة، حاولت  “ذا تايز”، فاإن مونيكا بريوفانو،  وبح�ضب 
8 اآالف يورو  “روليك�س” ت�ضل قيمتها اإىل  ت�ضرق �ضاعة من نوع 

اإىل جانب �ضوار “تيفاين«.
وباقي  ال�����ض��اع��ات  ن����زع  اإىل  امل����ط����ارات،  امل�����ض��اف��رون يف  وي�����ض��ط��ر 
االإك�ض�ضوارات واالأجهزة االإلكرتونية وكل ما يحتوي على املعادن، 
تخ�ضع  “�ضكانر” حتى  التفتي�س  حتت جهاز  بو�ضعها،  ويقومون 

للمراقبة.
واعتقدت املالكة االأ�ضلية لل�ضوار وال�ضاعة، اأن زوجها، �ضيقوم باأخذ 
اأن يفعل، ويف هذه  االأم��ام، لكنه ن�ضي  اإىل  القطعتني، ثم تقدمت 
اإىل  وب��ادرت  الفر�ضة،  الرية،  ال�ضركة  مديرة  ا�ضتغلت  اللحظة، 

اال�ضتيالء على القطعتني.
اأن��ه��م��ا ف��ق��دا ال�ضاعة وال�����ض��وار، ات�ضال  وب��ع��دم��ا الح��ظ ال��زوج��ان 

ب�ضرطة مطار تورين يف اإيطاليا، الأجل تبني امل�ضري.
اأن  تبني  املراقبة،  بكامريا  امل�ضجل  الفيديو  على  االط��الع  وعقب 
التي  االإيطايل، هي  ال�ضمال  لل�ضلب يف  �ضركة  التي تدير  مونيكا 

اأخذت ال�ضاعة وال�ضوار الذي ت�ضل قيمته اإىل األف دوالر.
اإىل  ال�ضرطة  انتقل عنا�ضر  ال�ضرقة،  امل�ضوؤولة عن  وعقب حتديد 
حاولت  لكنها  االإك�ض�ضوارين  بحمل  واأق���رت  االأع��م��ال،  �ضيدة  بيت 
اأن  الحظت  “لقد  بال�ضرقة  املتهمة  وقالت  به.  قامت  ما  ترر  اأن 
ال�ضيدة التي كانت اأمامي ن�ضيت اأن تاأخذ اأغرا�ضها، ولذلك اأخذت 
اأن اأعيدهما، لكنني مل اأجدها على االإطالق  القطعتني ويف نيتي 

يف املطار.. مل اأرغب اأبدا يف ال�ضرقة«.

�سمكة التنني مطلوبة نافقة اأو م�سوية! 
حتمل �ضورة كبرية ل�ضمكة التنني و�ضعت على ر�ضيف ميناء الرنكا 
يف قر�س عبارة تقول “مطلوبة”.. فال�ضمكة مطلوبة �ضواء كانت 

نافقة اأو مقلية اأو حتى م�ضوية مع االأرز.
وو���ض��ع م�����ض��روع مم��ول م��ن االحت���اد االأوروب����ي ق��ر���س على خط 
املواجهة يف التعامل مع غزو �ضمكة التنني التي �ضقت طريقها عر 

�ضرق املتو�ضط اآكلة كل ما ي�ضادفها يف ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية.
والهدف هو اإن مل ت�ضتطع هزيتها فلتاأكلها.

وال�ضمكة زات اخلطوط الزاهية االألوان والزعانف ال�ضدرية تبدو 
اإىل  ي�ضل  ما  وت�ضع  �ضامة  الظهرية  زعانفها  لكن  املظهر  جميلة 
30 األف بي�ضة كل اأربعة اأيام وتاأكل اأ�ضماكا وق�ضريات اأخرى. وال 

يمُعرف لها �ضياد من الكائنات البحرية، على االأقل حتى االآن.
اإىل ترويج �ضمك  ويهدف امل�ضروع الذي يرعاه االحت��اد االأوروب��ي 
التنني كغذاء �ضمن اأ�ضاليب اأخرى لل�ضيطرة على انت�ضاره باأعداد 

كبرية االأمر الذي يوؤثر على دول اأخرى يف املنطقة مثل لبنان.
اأثناء  ل��روي��رتز  بلموث  جامعة  يف  الباحث  كليتو  بريكلي�س  وق��ال 
“ناأمل اأن  رحلة للغوا�ضني قبالة �ضاطئ الرنكا يف جنوب قر�س 

ي�ضبح الب�ضر هم العدو ل�ضمكة التنني يف البحر املتو�ضط«.
واجلامعة م�ضاركة يف امل�ضروع البحثي املعروف با�ضم “رياليومنيد” 
ومركزين  قر�س  وجامعة  القر�ضية  امل�ضائد  اإدارة  جانب  اإىل 

حمليني لالأبحاث.
قناة  وتو�ضعة  امل��ن��اخ  تغري  نتيجة  امل��ي��اه  دفء  اإن  العلماء  وي��ق��ول 
ال�ضوي�س فتحا الباب لو�ضول اأنواع تعي�س يف االأ�ضل يف املحيطني 

الهندي والهادي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ترميم التابوت املذهب ل� »عنخ اآمون «
يخ�ضع التابوت اخل�ضبي املذهب للملك توت عنخ اآمون لعملية ترميم حاليا وذلك الأول مرة منذ اكت�ضاف مقرة 

امللك ال�ضاب يف وادي امللوك باالأق�ضر عام 1922.
ومن املتوقع اأن يكون التابوت اأيقونة املعرو�ضات التي ي�ضمها املتحف امل�ضري الكبري الذي ي�ضي العمل يف ت�ضييده 
على قدم و�ضاق. وقالت وزارة االآثار يف بيان اليوم االأربعاء اإن التابوت نقل قبل اأيام قليلة من االأق�ضر اإىل املتحف 
الواقع بجوار اأهرامات اجليزة و�ضط اإجراءات اأمنية وحتت اإ�ضراف املرممني واالأثريني “لتنفيذ اأول عملية ترميم 

له منذ اكت�ضاف املقرة عام 1922«.
“اأعمال  اإن  الكبري قوله  االآث��ار باملتحف امل�ضري  البيان عن عي�ضى زي��دان مدير عام الرتميم االأويل ونقل  ونقل 

تعقيم وترميم و�ضيانة التابوت �ضت�ضتغرق حوايل ثمانية اأ�ضهر«.
“يعاين التابوت من العديد من مظاهر التلف املختلفة، والتي تتمثل يف وجود �ضروخ يف طبقات اجل�س  واأ�ضاف 

املذهبة و�ضعف عام يف طبقات التذهيب«.
واكت�ضفت مقرة امللك ال�ضاب الذي ينتمي لالأ�ضرة الثامنة ع�ضر على يد الريطاين هوارد كارتر. ونال االكت�ضاف 

�ضهرة عاملية بف�ضل العثور على حمتويات املقرة كاملة مبا فيها تابوت توت عنخ اآمون.
امللك  واأل��ع��اب  واأ���ض��رة ومتاثيل ومت��ائ��م وحلي  ب��ني عجالت حربية  اآالف قطعة  م��ن خم�ضة  اأك��ر  امل��ق��رة  و�ضمت 
2002 و�ضاهمت اليابان ب�ضكل  اأ�ضا�ضه يف  ال�ضغري. وتعتزم م�ضر افتتاح املتحف امل�ضري الكبري الذي و�ضع حجر 

كبري يف متويله نهاية العام القادم.

اخلميس    18   يوليو    2019  م   -   العـدد  12685  
Thursday   18   July   2019  -  Issue No   12685

هبوط خميف لطائرة قرب روؤو�س ال�سائحني
اأظهر مقطع فيديو طائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثري للرهبة، يف 
اإحدى اجلزر ال�ضياحية باليونان، وبدت املركبة التجارية وهي حتلق على 

علو اأمتار فقط من روؤو�س امل�ضطافني.
وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة “ديلي ميل”، فاإن الطائرة كانت تنزل يف مطار 
ال  لكنهم  االق���رتاب  من  النا�س  حت��ذر  لوحة  وثمة  “�ضكياتو�س”،  جزيرة 

يتثلون ويف�ضلون االقرتاب الأجل عي�س االإثارة والتقاط ال�ضور.
لكن هذا الهبوط املثري لي�س اأمرا جديدا يف هذه اجلزيرة اليونانية، الأن 

النا�س اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه ب�ضكل يومي.
ومبا اأن مدرج املطار ق�ضري جدا وال تتعدى م�ضافته 1.6 كيلومرت، ت�ضطر 
الطائرات التي تقلع من اجلزيرة، اإىل االنطالق بخزان �ضبه فارغ تقريبا 
اإىل اجلو،  اأن تقلع وحتمل نف�ضها  ال��وق��ود.   وحني ت�ضتطيع الطائرة  من 

تقوم بالهبوط يف مطار “تي�ضالونيكي” القريب، الأجل التزود بالوقود.
وانتقد معلقون �ضلوك ال�ضياح واعتروه نوعا من التهور، ال�ضيما اأن الريح 
اأن تدفع االأ�ضخا�س القريبني،  املنبعثة من الطائرة عند االإقالع بو�ضعها 

وذاك ما ح�ضل يف عدة مرات.

ل الثلث يف وفيات الإيدز منذ 2010 انخفا�س مبعدرّ
وفيات  معدل  ك�ضف تقرير جديد لالأمم املتحدة عن انخفا�س “كبري” يف 

مر�ضى االإيدز يف العامل على مدار ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية.
بفريو�س  املعني  امل�ضرتك  املتحدة  االأمم  لرنامج  ال�ضنوي  التقرير  واأ�ضار 
األف �ضخ�س يف العامل �ضنة   770 اإىل وفاة حوايل  املناعة -االإي��دز-  نق�س 
اأدن��ى من ذاك  اأمرا�س مرتبطة باالإيدز. وهذا املجموع هو  2018 نتيجة 
العليا  امل�ضتويات  من  بكثري  واأق��ل  األ��ف،   800 بواقع   2017 �ضنة  امل�ضجل 
التي مت بلوغها يف اأوج الوباء �ضنة 2004 عندما �ضجلت 1.7 مليون حالة 
وف���اة، وف��ق م��ا ك�ضف ال��رن��ام��ج االأمم���ي. ويثل ه��ذا ال��رق��م انخفا�ضا يف 
من  الثلث  مبعدل  به  املرتبطة  اأو  املر�س  ه��ذا  عن  الناجمة  الوفيات  ع��دد 
 3 اأنه بات اأكر من  2010، بح�ضب التقرير االأمم��ي. وذكر التقرير  العام 
5 يف العامل )اأي 23.3 مليونا من اأ�ضل  اأ�ضخا�س اإيجابيي امل�ضل من كل 
اأن  �ضاأنها  من  الفريو�ضات  مب�ضادات  لعالجات  يخ�ضعون  مليونا(   37.9
تكبح انتقال العدوى اإذا جرت وفق االأ�ضول. وتعد هذه الن�ضبة االأعلى على 
االإطالق التي يتم ت�ضجيلها، وهي اأعلى بواقع ع�ضر مرات من املجموع الذي 
اأح�ضي يف اأواخر العقد االأول من االألفية. ويعزى االنخفا�س امللحوظ يف 
حاالت الوفاة والنفاذ االأو�ضع اإىل العالجات اإىل تقدم كبري اأحرز يف جنوب 
يعي�س  حيث  عموما  بالوباء  تاأثرا  االأك��ر  املنطقة  وهي  و�ضرقها،  اإفريقيا 
اأكر من ن�ضف �ضكان العامل امل�ضابني بالفريو�س. لكن موؤ�ضرات ر�ضدت يف 
مناطق اأخرى تبعث على القلق. ففي اأوروبا ال�ضرقية وو�ضط اآ�ضيا، ارتفعت 

االإ�ضابات اجلديدة بن�ضبة 29 باملئة منذ العام 2010.

�سيا�سي يطالب ب�سرطة 
ل�»حمامات ال�سباحة«

للحزب  منتمي  اأمل��اين  �ضيا�ضي  دعا 
تواجد  اإىل  احل���ر  ال��دي��ق��راط��ي 
حمامات  يف  ال�������ض���رط���ة  اأف�����������راد 
امل�ضاجرات  م���ن  ل��ل��ح��د  ال�����ض��ب��اح��ة 

التي حتدث داخلها.
ال���رمل���ان املحلي  ال��ن��ائ��ب يف  وق���ال 
ب��رل��ني، مار�ضيل ل��وت��ه، يف  ل��والي��ة 
ت�ضريحات لوكالة االأنباء االأملانية 
يتعني  اإن��ه  االثنني  اليوم  )د.ب.اأ( 
ن�����ض��ر اأف�����راد ل��ل�����ض��رط��ة ع��ل��ى مدار 
ال�ضباحة  ح���م���ام���ات  يف  ال�����ض��ي��ف 
بالعا�ضمة ل�ضمان االأمن، مطالبا 
برلني  والي��ة  يف  املحلية  احلكومة 

باتخاذ هذا القرار.
املحلية  احل��ك��وم��ة  اأن  ل��وت��ه  وذك���ر 
النزاعات  ه���ذه  م��ث��ل  اإدارة  ت���رتك 
حتى االآن اإىل اأفراد اأمن خا�ضني، 
احلالية  ال��ظ��روف  اأن  اإىل  م�ضريا 
اإىل  ت����وؤدي  ال�ضباحة  ح��م��ام��ات  يف 

م�ضاجرات.
��ذك��ر اأن���ه مت اإخ����الء ال��ع��دي��د من  يمُ
ح��م��ام��ات ال�����ض��ب��اح��ة يف اأمل���ان���ي���ا يف 
ب�ضبب  امل��ا���ض��ي  ح���زي���ران-ي���ون���ي���و 
مرتاديها.  ب��ني  م�����ض��اج��رات  وق���وع 
امل�ضاجرات  من  العديد  وقعت  كما 
بالعا�ضمة  ال�ضباحة  ح��م��ام��ات  يف 
املا�ضية،  االأع�������وام  خ����الل  ب���رل���ني 

وتطلبت بع�ضها تدخل ال�ضرطة.
وقال متحدث با�ضم اإدارة حمامات 
ال�ضباحة يف برلني اإن الو�ضع �ضار 
فكرة  راف�ضا  حاليا،  �ضلمية  اأك��ر 

�ضرطة حمامات ال�ضباحة.

وفاة  الأديب الإيطايل كاميليي 
احلكومي  االإي����ط����ايل  راي  ت��ل��ف��زي��ون  اأع���ل���ن 
ال��ذي ابتدع  اأن��دري��ا كاميلريي  وف��اة االأدي���ب 
االأربعاء  اأم�س  مونتالبانو،  املفت�س  �ضخ�ضية 

عن عمر 93 عاما.
االإخراج  يف  حياته  اأغلب  كاميلريي  واأم�ضى 
ومل  والتدري�س  لل�ضينما  والكتابة  امل�ضرحي 
القرن  �ضتينيات  اأواخ��ر  يف  اإال  كاأديب  ي�ضتهر 

املا�ضي.
واأل����ف اأك���ر م��ن م��ئ��ة ك��ت��اب. وك��ان��ت رواي���ات 
قوائم  تت�ضدر  م��ا  ع���ادة  مونتالبانو  املفت�س 
وترجمت  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  مبيعا  االأك����ر  ال��ك��ت��ب 
اإىل 32 لغة وحتولت اإىل م�ضل�ضل تلفزيوين 

عر�ضه تلفزيون راي وبيع لدول اأخرى.
ون�ضر كاميلريي كتابه االأول وهو يف �ضن 53 
فابتعد  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  يحقق  مل  لكنه  ع��ام��ا 
روايات  اأوىل  واأل��ف  �ضنوات  لعدة  الكتابة  عن 
مونتالبانو بعنوان )�ضكل املاء( يف عام 1994 

مع اقرتابه من �ضن ال�ضبعني.
بعنوان  كاميلريي  رواي����ات  اأح���دث  و���ض��درت 
اأيار.  مايو-  يف  اإيطاليا  يف  األ�ضيون(  )طباخ 

اأب يه�سم روؤو�س زوجته واأطفاله      
جرية  على  امل�����ض��ري��ة،  ال��ف��ي��وم  مدينة  �ضكان  ا�ضتيقظ 
ب�ضعة، اأقدم فيها اأب جترد من كل معاين االإن�ضانية، على 

قتل زوجته واأطفاله االأربعة بته�ضيم روؤو�ضهم.
وتوافدت قوات ال�ضرطة واالإ�ضعاف على ميدان امل�ضلة يف 
الفيوم، للتحقق من اجلرية التي وقعت يف برج �ضكني 
هناك، حيث مت العثور على 5 جثث الأم واأطفالها االأربعة 
“امل�ضري  �ضحيفة  موقع  ذك��ر  ما  ح�ضب  �ضقتهم،  داخ��ل 
اأن  واجل��ث��ث،  لل�ضقة  االأول��ي��ة  املعاينة  واأف����ادت  ال���ي���وم«.  
وتركهم  امل��وت،  ح��ادة حتى  باآلة  روؤو�ضهم  جمهوال حطم 

غارقني يف دمائهم يف اأماكن متفرقة بال�ضقة.
القب�س على  األقت  اأجهزة االأم��ن  اأن  اأمني،  وذكر م�ضدر 
ارتكاب  وراء  اأن��ه  تبني  بعدما  يعمل مدر�ضا،  ال��ذي  االأب، 
اأ�ضباب اإقدامه على ارتكاب  املذبحة، فيما مل تت�ضح بعد 

مثل هذه اجلرية الب�ضعة.

�ساعة اآبل تنقذ حياة �ساب من نوبة قلبية
اإىل  نبهته  اأن  بعد  بريطاين،  �ضاب  حياة  اآب��ل  �ضاعة  اأن��ق��ذت 
اإ�ضابته بحالة قلبية مميتة مل يكن على علم بها.  وخ�ضع 
التي  املفتوح  القلب  لعملية  عاماً”   22“ كوك�س  خ��ورخ��ي 
م�ضت�ضفى  يف  “اأيار” املا�ضي،  مايو  يف  خم�س  مل��دة  ا�ضتمرت 
تنبه  اأن  ب��ع��د  مان�ض�ضرت،  ت�����ض��ي��دل،  يف  اخل��ا���س  األ��ك�����ض��ن��درا 
املثرية  اإىل قراءات معدل �ضربات قلبه  الطبيون  العاملون 
الذي  كوك�س،  ال�ضيد  يرتديها.  التي  اآب��ل  �ضاعة  من  للقلق 
يدر�س الفنون امل�ضرحية، اأدرك اأواًل اأن هناك خطاأ ما، عندما 
�ضجل اجلهاز قراءات ملعدل �ضربات القلب الأكر من 130 
�ضربة يف الدقيقة، بينما كان ي�ضرتيح يف �ضبتمر “اأيلول” 
بتناوله  تتعلق  ك��ان��ت  ال���ق���راءات  اأن  اف��رت���س  لكنه   ،2018
الق�ضة  ه��ذه  ذك��ر  اأن  بعد  ولكن  �ضيء.  كل  ون�ضي  للكافيني 
عملية  اإج����راء  ق��ب��ل  فح�ضاً  ي��ج��ري  ك���ان  ع��ن��دم��ا  للمر�ضة، 
باحلنجرة، يف م�ضت�ضفى اأولدهام امللكي يف نوفمر “ت�ضرين 
له،  دق��ي��ق��ة  ف��ح��و���ض��ات  االأط���ب���اء  اأج�����رى  الثاين” 2018، 
االأبهر، وهي حالة  ال�ضريان  بت�ضريب يف  اإ�ضابته  و�ضخ�ضوا 
اأن تودي بحياته. وحتدث هذه احلالة، عندما  قاتلة يكن 
ال يغلق ال�ضمام االأبهري للقلب باإحكام، ويت�ضرب عنه بع�س 
اإىل ق�ضور مفاجىء يف القلب  ي��وؤدي ذلك  اأن  ال��دم، ويكن 
اإذا مل يتم عالجه، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية. 
عليها  ح�ضل  التي  اآب��ل  �ضاعة  اإىل  باالمتنان  كوك�س  وي�ضعر 
اأن  2016، قبل  كهدية من عمله يف جمال التمويل يف عام 
يقوم برتقيتها اإىل اأحدث اإ�ضدار يف يناير “كانون الثاين” 
2019. ويتعافى كوك�س االآن يف منزله من العملية  يف عام 

اجلراحية، وقد عادت �ضربات قلبه اإىل معدلها الطبيعي.

مركبات روبوتية ا�ستعدادا ملعارك امل�ستقبل
اختبارات  تنفيذ  �ضيبا�ضر  اإن���ه  االأم��ريك��ي  اجلي�س  ق��ال 
يف  يتلكها  ال��ت��ي  “الروبوتية”  الع�ضكرية  للمركبات 

مناورات بالذخرية احلية، العام املقبل.
الهجومية  املركبات  اأن  “ذا فريج” التقني،  وذك��ر موقع 
اجلديدة، جرى ت�ضميمها بناء على ت�ضميم ناقلة اجلند 
التقليدية “اإم 113«. و�ضتكون املركبة الروبوتية مزودة 
بكامريات متطورة وبنظام حتكم، هذا اإىل جانب �ضا�ضات 
اأنه �ضيتم اختبار املركبات اجلديدة  تعمل باللم�س، علما 

يف مار�س املقبل، بوالية كولورادو االأمريكية.
عر�ض بدلة نيل اأرم�ضرتونغ  التي كان يرتديها للم�ضي على �ضطح القمر يف 20 يوليو 1969 يف املتحف الوطني 

للطريان والف�ضاء بوا�ضنطن. رويرتز

ن�سائح ذهبية حلماية هواتف 
اأندرويد من الفيو�سات 

“موبيل  التكنولوجيا  بوابة  اأو�ضت 
اأ�ضحاب  االأمل����ان����ي����ة  زي�ضر.دي” 
ه��وات��ف اأن���دروي���د ب��االق��ت�����ض��ار على 
متجر  م����ن  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  ت���ن���زي���ل 
“غوغل بالي”، وذلك للحماية من 
اخلبيثة.  والرجميات  الفريو�ضات 
اأن  زي�ضر.دي”  “موبيل  واأ���ض��اف��ت 
“غوغل  ملتجر  اأخ��رى  بدائل  هناك 
بالي” تتمتع باملوثوقية مثل متجر 
�ضوى  يقدم  ال  وال���ذي   ،F-Droid
تطبيقات جمانية مفتوحة امل�ضدر. 
االأملانية  التكنولوجيا  بوابة  واأ�ضارت 
 Agent Smith ف��ريو���س  اأن  اإىل 
ي��ع��د اأح����د االأم���ث���ل���ة احل��دي��ث��ة على 
ال�ضارة  الرامج  ن�ضر  �ضهولة  مدى 
من خالل متاجر التطبيقات، حيث 
الرنامج  بتنزيل  امل��ت�����ض��ررون  ق���ام 
وتطبيقات  االأل���ع���اب  �ضمن  ال�����ض��ار 
ي�ضمى  م���ت���ج���ر  ع�����ر  امل�����راه�����ق�����ني 
يف  الفريو�س  وي�ضتهدف   .9Apps
املقام االأول متحدثي اللغات الهندية 
واالإندوني�ضية،  والرو�ضية  والعربية 
مليون   25 اإ�����ض����اب����ة  م����ن  ومت���ك���ن 
دخول  ومبجرد  العامل.  حول  جهاز 
يبداأ  الذكي  الهاتف  اإىل  الفريو�س 
احلقيقية،  اأه��داف��ه  ع��ن  البحث  يف 
مثل  ال�ضائعة  التطبيقات  وه��ي  اأال 
تبديلها  ي��ت��م  ث���م   ،Whatsapp
علم  دون  امل�ضابة  التطبيق  بن�ضخة 
يعر�س  ال��واق��ع مل  ويف  امل�����ض��ت��خ��دم، 

الفريو�س اإال اإعالنات احتيالية. 
وي�����ك�����ن ل�����ل�����رام�����ج اخل����ب����ي����ث����ة يف 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل ال���ق���ي���ام ب��ه��ج��م��ات اأك���ر 
خطورة ك�ضرقة بطاقات االئتمان اأو 

التج�ض�س على امل�ضتخدمني. 

هل الطفل الأو�سط دائمًا مظلوم كما ُي�ساع؟
لطاملا اهتم الباحثون باالأثر املحتمل لرتتيب الوالدة 
بني االأخوة على �ضخ�ضياتهم، وغالباً ما يتفقون على 
ال�ضمات النموذجية للطفل االأول واالأخري اأكر من 
الطفل االأو�ضط. ترتاوح �ضمات الطفل االأو�ضط ب�ضدة 
�ضخ�س  اإىل  ب�ضهولة  ينزعج  اأو  يقلق  ال  �ضخ�س  من 
ي�ضعى اإىل لفت االنتباه با�ضتمرار. ولكن هل ترتيب 
والدة الطفل بني اأ�ضقائه له تاأثري حقاً؟ يقول رالف 
للتنمية  ب��الن��ك  ماك�س  موؤ�ض�ضة  م��دي��ر  هريتفيج، 
الدرا�ضات  م��ن  امل��زي��د  “هناك  ب��رل��ني،  يف  الب�ضرية 
اأ�ضقائه  اأن ترتيب والدة الطفل بني  اإىل  التي ت�ضري 
له اأثر قليل ن�ضبيا على ال�ضمات ال�ضخ�ضية للطفل، 
اإن وج���دت ع��ل��ى االإط�����الق«. وع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ���ر، 
املوارد  ت��وزي��ع  يف  “تباينا  تظهر  ب��درا���ض��ة  ي�ضت�ضهد 
االأبوية مثل الوقت واملال”، وعادة ما ي�ضتثمر االآباء 
اأقل يف الطفل االأو�ضط معتراً اأن هذا االأمر طبيعي 

ولي�س نتيجة لقرار واع من جانب االآباء.
ويو�ضح هريتفيج: “الطفل االأو�ضط ال يحظى اأبداً 
الطفل  عك�س  على  والديه”،  م��ن  ح�ضري  باهتمام 
و”ر�ضيع”  ال��ت��ط��ور  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  االأك���ر يف 

غري  املنزل.  ويرتكون  اأ�ضقاوؤه  يكر  عندما  العائلة 
اأنه ي�ضعب حتديد تداعيات هذا االأمر.

ويتابع: “بع�س الدرا�ضات اأظهرت اأن ارتباط الطفل 
االأو�ضط باأ�ضرته، خ�ضو�ضاً يف فرتة البلوغ، اأقل قوة 
هناك  اأن  م�ضيفاً  واالأخري(”،  االأول  الطفل  )م��ن 
تقدير  لديه  االأو���ض��ط  الطفل  اأن  على  اأي�ضاً  دل��ي��اًل 
ذاتي اأقل. ويعتقد املعالج النف�ضي واملوؤلف فولفجاجن 
ي�ضكل  االأو����ض���ط  “للطفل  ال��و���ض��ع  ه���ذا  اأن  ك��روج��ر 
�ضخ�ضيته نظراً الأن اإيجاد دور له يف االأ�ضرة اأ�ضعب 
“غالباً ما  من ال�ضقيقني االأكر واالأ�ضغر. ويقول: 
يتعلمون مراعاة االآخرين واال�ضتجابة لهم”، وهو ما 
يجعلهم و�ضطاء جيدين. وي�ضيف اأن نقطة �ضعفهم 
تتمثل يف االفتقار اإىل الكفاءة ليكونوا “قادة” وتبوء 

املقدمة يف بع�س االأحيان.
ال����ذي ال  “الطفل االأو����ض���ط ه���و  وي��ت��اب��ع ك���روج���ر: 
ال��ب��داي��ة ث��م ي��ج��ذب االن��ت��ب��اه بتعليق  ي��ق��ول �ضيئاً يف 
يف  دائ��م  ب�ضكل  البقاء  مبقدورهم  لي�س  ولكن  ب��ارع. 
املقدمة”، ولذلك من املهم على االآباء اأن ينحوهم 

قدراً من االهتمام.

ريتا اأورا تدعم املحجبات يف اأغنيتها اجلديدة
اجلديدة  اأغنيتها  كليب  فيديو  اأورا   العاملية  ريتا  املغنية  ط��رح  على  اأي��ام  بعد 
والعامالت،  املحجبات  للن�ضاء  دعمها  امل�ضاهدين  لفت   ،»New Look«
كراجات  يف  يعملن  الالتي  كالّن�ضاء  الكليب  يف  معها  حمجبات  ن�ضاء  بظهور 

ّجبة. ال�ضيارات، باالإ�ضافة اإىل اال�ضتعا�ضة عن فتيات ال�ّضباق بامراأة حممُ
ي�ضار اإىل اأن الكليب مت ت�ضويره يف مدينة دبي، واأخرجته تاتيا بيليفا، كما �ضم 
الفيديو الكثري من ال�ضور واملالب�س امللّونة التي ارتدتها ريتا، باالإ�ضافة اإىل اأن 

الفكرة كانت م�ضتوحاة من فيلم Fast & Furious ل�ضباق ال�ضيارات.
اجلدير ذكره اأن اأندرو غارفيلد حبيب ريتا انف�ضل عنها موؤخرا بعد عالقة 
اتخاذ  �ضبب  اأن  اإىل  عاملية  اإعالمية  تقارير  وك�ضفت  فقط،  ل�ضهرين  دام��ت 
غارفيلد لها القرار يعود الأنه يريد مزيداً من اخل�ضو�ضية يف حياته، رغم اأن 
اأورا تكتمت على اأية تفا�ضيل تخ�س عالقتهما ومل تقم بن�ضر اأي �ضور لهما 

عر مواقع التوا�ضل االجتماعي.


