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اليوم اإطالق القمر ال�صناعي عني ال�صقر1  
•• اأبوظبي - وام:

على  الف�ضائي  غويانا  مركز  ف��وق  اجلوية  ال��ظ��روف  لتح�ضن  نظرا 
ال�ضاحل ال�ضمايل لأمريكا اجلنوبية .. قررت اجلهات املعنية امل�ضي 
يف اإجراءات الت�ضل�ضل الزمني النهائي ملوعد اإطالق القمر ال�ضناعي 
عني ال�ضقر 1 اليوم اخلمي�س املوافق 11 يوليو من ال�ضهر اجلاري 
ال�ضاعة 5:53 �ضباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية املتحدة، على 

اأن تتم املراقبة امل�ضتمرة للطق�س خالل العد التنازل لالإطالق.

حكومة اأبوظبي تكلف الدار العقارية بتنفيذ م�صاريع بقيمة 5 مليارات درهم
•• اأبوظبي-وام:

ث��الث��ة م�ضاريع  لتنفيذ  »ال�����دار«  ال��ع��ق��اري��ة  ال����دار  ���ض��رك��ة  اخ��ت��رت 
واقت�ضادية وبنية حتتية لعدد من اجلهات احلكومية يف  اجتماعية 
اأبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة  اإطار روؤية حكومة  اأبوظبي وذلك يف 
كاإحدى اأف�ضل الأماكن يف العامل ملزاولة الأعمال وال�ضتثمار والعي�س 
وال�ضياحة. وتتواجد امل�ضاريع - التي �ضتتوىل الدار تنفيذها نيابة عن 
اإماراتي -  5 مليارات درهم  تبلغ  اإجمالية  اأبوظبي وبتكلفة  حكومة 
ال�ضعديات وجزيرة  الإم��ارة ت�ضمل جزيرة  �ضمن وجهات رئي�ضية يف 

يا�س ومنطقة الفالح.                               )التفا�ضيل �س25(

الأ�صحى حملة  م�صاريع  لتنفيذ  درهم  ماليني  الهالل الأحمر تر�صد نحو 6 
•• اأبوظبي- وام:

 2019 لعام  الأ�ضحي  حملة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  اأطلقت 
اأجل ح�ضد الدعم الإن�ضاين ل�ضالح  وذلك حتت �ضعار عيدهم علينا من 
التي ر�ضدت  الأ�ضر وال�ضرائح املحتاجة وامل�ضتفيدة من م�ضاريع احلملة 
لها الهيئة مبلغ 5 ماليني و600 األف درهم لت�ضل بعطائها الإن�ضاين 

اإىل 223،419 م�ضتفيدا من املعوزين واملتعففني.   )التفا�ضيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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مزنة جنيب بطلة حتدي القراءة العربي وطنيًا

حممد بن را�صد: بك يا مزنة واأمثالك 
من الطالب العرب نتفاءل بامل�صتقبل

•• دبي-الفجر:

بارك �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتون 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
م�ضتوى  ع��ل��ى  للتحدي  ب��ط��ل��ًة  جن��ي��ب  م��زن��ة  للطالبة 
الدولة وقال �ضموه على ح�ضابه ال�ضخ�ضي يف )تويرت(: 
بتحدي  ف��ازت  التي   .. ابنتي   ... جنيب  مزنة  م��روك 
األف  ال��ق��راءة العربي يف دول���ة الم����ارات م��ن ب��ني ٤٥٥ 

طالب �ضاركوا من اكرث من ١٤٠٠ مدر�ضة من التعليم 
واأمثالك  يا مزنة  بك   ... بالدولة  احلكومي واخلا�س 

من الطالب العرب نتفاءل باأن القادم اأجمل
اىل ذلك احتفت دولة الإمارات العربية املتحدة، �ضمن 
للعام  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  م�ضروع  ت�ضفيات  ختام 
على  للتحدي  بطلًة  جنيب  مزنة  بالطالبة   2019

م�ضتوى الدولة.
)التفا�ضيل �س11(
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الطالبة مزنة جنيب بطلة حتدي القراءة العربي على م�ضتوى الدولة  )وام(

�ضريزا.. جاءت به الأزمة.. وع�ضفت به تداعياتها 

طهران تتجاوز حد النقاء بتخ�صيب اليورانيوم

ترامب يهدد مب�صاعفة العقوبات على اإيران
•• عوا�صم-وكاالت:

يف حتد �ضارخ لالتفاقيات الدولية، اأعلنت الوكالة 
اإيران  اأن  الأربعاء،  اأم�س  الذرية،  للطاقة  الدولية 
املئة،  يف   4.5 ن��ق��اء  ب��درج��ة  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�ضب 
ب��ال��رغ��م م��ن الت���ف���اق ال���ن���ووي ال���ذي اأب��رم��ت��ه مع 

القوى العاملية.
التابعة  ال��ذري��ة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  وكانت 
اإي��ران جتاوزت  اإن  لالأمم املتحدة، قد قالت �ضابقا 

حد النقاء امل�ضموح به عند 3.67 يف املئة.
ت��ن��ف��ي��ذ التفاق  ت���راق���ب  ال��ت��ي  ال���وك���ال���ة،  وذك�����رت 
النووي، الأربعاء، اإن خمزون اإيران من اليورانيوم 
يفوق  اأن��ه  اأي  كلغ،   213.5 حاليا  يبلغ  املخ�ضب 

احلد امل�ضموح به يف التفاق وهو 202.8 كلغ.
اإيران  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وات��ه��م 
ولفرتة  �ضرا  اليورانيوم  بتخ�ضيب  الأرب��ع��اء  اأم�س 
�ضتزيد  الأمريكية  العقوبات  اأن  من  وحذر  طويلة 
املتحدة  ل��الأمم  تابعة  منظمة  عقدت  فيما  قريبا 
اج��ت��م��اع��ا ط��ارئ��ا ب�����ض��اأن ان��ت��ه��اك ط��ه��ران لالتفاق 

النووي.
وقال ترامب على تويرت »لطاملا كانت اإيران تخ�ضب 
)اليورانيوم( �ضرا يف انتهاك كامل لالتفاق الرديء 
الذي تكلف 150 مليار دولر والذي اأبرمه )وزير 
)الرئي�س  واإدارة  ك��ري  ج��ون  ال�ضابق(  اخلارجية 
اأجل  اأن  تذكروا  اأوباما.  ب��اراك(  ال�ضابق  الأمريكي 
قليلة.  �ضنوات  خ��الل  �ضينق�ضي  ك��ان  التفاق  ه��ذا 

العقوبات �ضتزيد قريبا وب�ضكل كبر«.
الطاقة  وكالة  اجتماع  يف  الأم��رك��ي  البيان  وق��ال 

الذرية، الأربعاء، اإن �ضلوك النظام الإيراين يعمق 
ا�ضتعداد  على  اأخ��رى  مرة  م�ضددا  الدولية،  عزلته 

وا�ضنطن لعقد مباحثات مع طهران.
الطاقة  الأم��رك��ي  ملجل�س وكالة  البيان  وج��اء يف 
ال����ذري����ة، ع��ق��ب ع��ق��د اج��ت��م��اع م��غ��ل��ق ب���ني ال����دول 
الأع�ضاء، اأن »�ضلوك النظام الإيراين يعمق عزلته 

الدولية ويزيد املخاطر التي تواجهه«.
وتابع: »تو�ضيع اإيران لرناجمها النووي حماولة 
حماولت  اأن  م�ضيفا  ال����دويل«،  املجتمع  لب��ت��زاز 
البتزاز الإيرانية لن جتدي يف تخفيف العقوبات 

عن طهران.
واأو�ضح البيان اأن وا�ضنطن م�ضتعدة للمحادثات مع 
اإيران من دون �ضروط م�ضبقة مع اإمكانية العودة 

لعالقات طبيعية.
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  اإدارة  جم��ل�����س  وع��ق��د 
بناء على طلب  اجتماعا خا�ضا  الأرب��ع��اء،  ال��ذري��ة، 
وا�ضنطن، بهدف بحث الرنامج النووي الإيراين.
وك���ان���ت ط���ه���ران ق���د اأع��ل��ن��ت الث���ن���ني، اأن���ه���ا ب���داأت 
تخ�ضيب اليورانيوم ب� 4،5 يف املئة على الأقل، كما 
منخف�س  اليورانيوم  من  خمزونها  زي��ادة  ك�ضفت 

التخ�ضيب.
اقت�ضادية  ت��رد على ع��ق��وب��ات  اإن��ه��ا  اإي����ران  وت��ق��ول 
ان�ضحاب  بعد  عليها،  املتحدة  ال��ولي��ات  فر�ضتها 

وا�ضنطن من التفاق النووي قبل عام.
ودع��ا الحت��اد الأوروب���ي، الثنني، اإي��ران اإىل وقف 
املخالفة  ال���ي���وران���ي���وم  ل��ت��خ�����ض��ي��ب  اأن�����ض��ط��ت��ه��ا  ك���ل 
القوى  امل��رم مع  الت��ف��اق  ال���واردة يف  للتزاماتها 

الكرى حول ملفها النووي.

قتلى بينهم اأطفال يف ق�صف جل�صر ال�صغور

دم�صق تعلن تقّدما نحو ت�صكيل اللجنة الد�صتورية 
قايد �صالح يوؤكد على اأهمية النتخابات.. ويتوعد العمالء

•• اجلزائر-وكاالت:

اأكد رئي�س اأركان اجلي�س اجلزائري، الفريق اأحمد قايد 
مبثابة  هي  الرئا�ضية  النتخابات  اأن  الأرب��ع��اء،  �ضالح، 
م�ضرا  ق��وي��ة«،  دول��ة  بناء  اإىل  للولوج  حقيقي  »مفتاح 
حماربة  يف  �ضي�ضتمر  اجلي�س  اأن  اإىل  نف�ضه  ال��وق��ت  يف 

الف�ضاد ومواجهة العمالء باإجراءات حازمة.
الوطني  اجلي�س  ت�ضليم جائزة  خ��الل حفل  ذل��ك  ج��اء 
ل�ضنة  واإع��الم��ي  وثقايف  علمي  عمل  لأف�ضل  ال�ضعبي، 

الثامنة. طبعتها  يف   2019
و�ضدد قايد �ضالح على اأن مواقف القيادة العليا للجي�س 
الوطني ال�ضعبي ثابتة و�ضادقة حيال الوطن وال�ضعب 
ال��راأي واملوقف،  الثبات يف  منذ بداية الأزم���ة... وه��ذا 
املوؤ�ض�ضة  تتبناه  ال���ذي  الوطني  امل��ب��داأ  ث��ب��ات  م��ن  ي��اأت��ي 
الع�ضكرية، الرامي اأ�ضا�ضا اإىل مراعاة مطالب ال�ضعب، 
اإيجاد  التعامل مع جمريات  اأثناء  امل�ضروعة  وتطلعاته 

احللول الد�ضتورية لهذه الأزمة ال�ضيا�ضية.
التي  املعقولة  املقاربة  تندرج  ال�ضياق،  واأ�ضاف: يف هذا 
يتعلق  فيما  الدولة  لرئي�س  الأخ��ر  اخلطاب  ت�ضمنها 
باجلهد الواجب بذله من اأجل اإخراج البالد من اأزمتها 
احلالية، فاإننا بقدر ما ن�ضجعها ونوؤيد حمتواها، فاإننا 
اخلطوات  �ضمن  ج��ادة  خطوة  باأنها  م�ضعاها  يف  ن��رى 
الواجب قطعها على درب اإيجاد احللول املنا�ضبة لهذه 

الأزمة ال�ضيا�ضية التي متر بها البالد.
واأكد رئي�س اأركان اجلي�س اجلزائري على اأهمية اإجراء 
احللول  “هذه  قائال:  اجلزائرية،  الرئا�ضة  انتخابات 
التي نعتر يف اجلي�س الوطني ال�ضعبي، اأن النتخابات 
وال�ضرعية  الد�ضتورية  ثمرتها  ه��ي  املقبلة  الرئا�ضية 
الأوىل، ونعتر باأنها حتمل يف طياتها ما يكفل موا�ضلة 
اأ�ضواط اإر�ضاء قواعد دولة احلق والقانون التي ت�ضودها 
والتما�ضك  الجتماعي  والرخاء  القت�ضادية  النه�ضة 

املجتمعي ويخيم عليها الأمن وال�ضتقرار.

ا�صتقالة  ترامب..  �صتائم  بعد 
ال�صفري الربيطاين يف وا�صنطن

•• لندن-وكاالت:

اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  اأع������ل������ن������ت 
ا�ضتقالة  الأرب��ع��اء،  الريطانية، 
�ضفرها يف وا�ضنطن، كيم دارو�س، 
التي  النتقادات  من  �ضل�ضلة  بعد 
ال�ضتائم،  درج������ة  م����ن  ت���ق���رتب 
الأمركي  الرئي�س  اإل��ي��ه  وجهها 

دونالد ترامب.
ال�ضفر  ا�����ض����ت����ق����ال����ة  وج�����������اءت 
الريطاين كيم دارو�س، بعد اأيام 
من تغريدات »معادية« لرتامب، 
بعد  ب�ضدة،  ال�ضفر  انتقد  ال��ذي 
ال�ضفر  اأر�ضلها  ت�ضريب مذكرات 
يعتر  ل��ن��دن  يف  م�����ض��وؤول��ني  اإىل 
الأم����رك����ي  ال���رئ���ي�������س  اأن  ف��ي��ه��ا 

»يفتقر اإىل الكفاءة«.
وُن���ق���ل ع���ن ال�����ض��ف��ر دارو��������س يف 
التي  ال�������ض���ري���ة  امل�����ذك�����رات  ت���ل���ك 
واطلعت  بريطانيا  اإىل  اأُر���ض��ل��ت 
عليها ال�ضحيفة، قوله اإن رئا�ضة 
ت��رام��ب ق��د »ت��ت��ح��ط��م وحترتق« 

و»تنتهي بو�ضمة عار«.
اآخ�����ر  ت�����رام�����ب يف  ب���ي���ن���م���ا ق�������ال 
“ال�ضفر  ال��ث��الث��اء:  ت��غ��ري��دات��ه 
اململكة  و���ض��ع��ت��ه  ال�����ذي  ال�������ض���يء 
املتحدة يف الوليات املتحدة لي�س 
ب�ضخ�س نحن متحم�ضون للعمل 
معه. اإنه �ضخ�س غبي جدا. يجب 
عليه التحدث مع حكومته ب�ضاأن 
ف�ضلهم يف مفاو�ضات »بريك�ضت«، 

ولي�س التفكر بانتقاداتي لهم«.

•• دم�صق-وكاالت:

جلنة  ت�ضكيل  نحو  كبر  تقدم  اإح��راز  الأوىل  للمرة  اأم�س  دم�ضق  اأعلنت 
د�ضتورية تعمل الأمم املتحدة على تاأليفها، وفق ما اأفادت وزارة اخلارجية 
ال�ضورية الأربعاء اإثر حمادثات بني وزير اخلارجية وليد املعلم واملبعوث 

الأممي غر بيدر�ضون.
واأفادت اخلارجية يف بيان ن�ضرته على �ضفحتها على موقع في�ضبوك اإثر 
اللقاء عن حتقيق تقدم كبر والقرتاب من اجناز اتفاق جلنة مناق�ضة 

الد�ضتور.
اإىل ذلك، قتل 11 مدنياً بينهم اأربعة اأطفال على الأقل، اأم�س الأربعاء يف 
ق�ضف جوي يف �ضمال غرب �ضوريا اأدى اإىل خروج م�ضت�ضفى عن اخلدمة، 

وفق ما اأفاد املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان.
ماليني  ثالثة  نحو  ت���وؤوي  حم��اذي��ة،  ومناطق  اإدل���ب  منطقة  وتتعّر�س 
اأكرث من  رو�ضيا منذ  النظام وحليفتها  لقوات  لت�ضعيد ع�ضكري  ن�ضمة، 

�ضهرين، يرتافق مع معارك عنيفة ترتكز يف ريف حماة ال�ضمايل.
واأح�ضى املر�ضد ال�ضوري مقتل ثالثة مدنيني بينهم طفل يف ق�ضف طال 
اأربعة مدنيني  قتل  كما  الغربي،  اإدل��ب  ريف  ال�ضغور يف  م�ضت�ضفى ج�ضر 

اآخرين بينهم طفالن يف �ضربات ا�ضتهدفت اأحياء يف حميط امل�ضت�ضفى.
اليوم،  امل�ضفى ب�ضام اخلطيب لوكالة فران�س بر�س تعر�ضنا  وقال مدير 
اأدى  ما  �ضاروخيتني  ل�ضربتني  والن�ضف،  التا�ضعة  ال�ضاعة  حواىل  عند 
م�ضراً  كاملة”،  املولدات  اإ�ضابة  ب�ضبب  اخلدمة  عن  امل�ضت�ضفى  خل��روج 
والقرى  ال�ضغور  ج�ضر  منطقة  يخدم  ال��ذي  الوحيد  امل�ضت�ضفى  اأن��ه  اإىل 

املحيطة بها.
اأنه مت نقل القتلى واجلرحى اإىل م�ضت�ضفى اآخر نتيجة عدم  واأ�ضار اإىل 

القدرة على تقدمي ال�ضعافات لهم.
و�ضاهد مرا�ضل لفران�س بر�س يف م�ضت�ضفى ج�ضر ال�ضغور ثالثة مولدات 
على الأقل طالتها الأ�ضرار وتوقفت عن العمل، ف�ضاًل عن �ضيارة ا�ضعاف 

مالأتها اأثار ال�ضظايا.

% بن�صب تخفي�ض ت�صل اىل 94 
»املوارد الب�صرية والتوطني« تطبق ر�صومًا 

جديدة خمف�صة لـ 145 خدمة ومعاملة
•• دبي- وام:

بداأت وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني تطبيق ر�ضوم جديدة خمف�ضة ل� 145 خدمة 
50 يف املائة وت�ضل  17 خدمة بن�ضبة تخفي�س اجمالية تبلغ  ومعاملة من بينها 
اإىل 94 يف املائة و128 معاملة يتم اإجنازها من خالل مراكز اخلدمة التي تقدم 
وهي  اإ�ضرافها  وحتت  ال��وزارة  عن  نيابة  والتوطني  الب�ضرية  امل��وارد  وزارة  خدمات 

مراكز ت�ضهيل وتدبر وتوافق وتوجيه ف�ضاًل عن خدمة تقييم.
وياأتي ذلك تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء يف �ضاأن ر�ضوم اخلدمات والغرامات يف وزارة 

املوارد الب�ضرية والتوطني.
وتوا�ضل الوزارة مبوجب القرار اإعفاء املن�ضاآت من �ضداد ر�ضم الت�ضريح املقرر على 
العربية  التعاون لدول اخلليج  اأو من مواطني دول جمل�س  ت�ضغيل عامل مواطن 

وكذلك اعفاء من�ضاآت قوارب ال�ضيد من ر�ضوم ت�ضاريح العمل. )التفا�ضيل �س3(

مت حتجري ال�صفر على رئي�صه وجتميد اأمواله:
�صرب اآراء: قلب تون�س يكت�صح الت�صريعية

•• الفجر - تون�س

اآخ��������ر �ضر  ن���ت���ائ���ج  اأظ�����ه�����رت 
�ضيغما  موؤ�ض�ضة  اأجن��زت��ه  اآراء 
جريدة  مع  بالتعاون  كون�ضاي 
اأم�������س  ن�������ض���ره  ومت  امل������غ������رب، 
قلب  ح��زب  ا�ضتقرار  الأرب��ع��اء، 
نبيل  ي���راأ����ض���ه  ال������ذي  ت���ون�������س 
الأوىل  امل���رت���ب���ة  يف  ال����ق����روي، 
الت�ضويت  ن����واي����ا  ح���ي���ث  م����ن 
لالنتخابات الت�ضريعية بن�ضبة 
29 باملائة وهي تقريبا الن�ضبة 
ال��ت��ي حت�����ض��ل عليها يف  ذات��ه��ا 
امل���ا����ض���ي )29  ي���ون���ي���و  ����ض���ه���ر 

فا�ضل 8 باملائة(. 
يف  حّلت  حيث  واح��د  �ضهر  يف  نقطتني  بحوايل  النه�ضة  حركة  وتراجعت 
يف  املا�ضي  يونيو  �ضهر  يف  كانت  اأن  بعد  15باملائة  بن�ضبة  الثانية  املرتبة 
تقدما  احل��ر  الد�ضتوري  ح��زب  �ضّجل  فيما  باملائة،   8 فا�ضل   16 ح��دود 
طفيفا وح�ضل على ن�ضبة 12 باملائة )11 فا�ضل 3 باملائة يف �ضهر يونيو( 
 3 اإىل  املا�ضي  ال�ضهر  5 نقاط يف  ليقل�س الفارق مع حركة النه�ضة من 
نقاط يف ال�ضهر اجلاري. كما تراجع حزب رئي�س احلكومة يو�ضف ال�ضاهد 
حتيا تون�س بحوايل ن�ضف نقطة وح�ضل على 8 باملائة من نوايا الت�ضويت 

لالنتخابات لت�ضريعية ليحتل املرتبة الرابع.      )التفا�ضيل �س12(

من ت�صيربا�ض اإىل ميت�صوتاكي�ض: 

تعايف اليونان.. هدف وفرح م�صتحيل
•• الفجر - خرية ال�صيباين

�ضوجي  ب�����ول  اج�������راه  ح������وار  يف 
اخلبر  ير�ضم  للفيغاروفوك�س،  
الق�����ت�����������ض�����ادي دي����ف����ي����د ك���اي���ال 
لألك�ضي�س  ال����رج����راج  احل�����ض��اد 
ت�����ض��ي��را���س ، ال����ذي خ��ي��ب اآم���ال 
التي  التحديات  ويحلل  الي�ضار. 
 ، ال���وزراء اجلديد  رئي�س  تنتظر 
يف   ، ميت�ضوتاكي�س  ك��ري��اك��و���س 
حماولته النهو�س ببلد غرق يف 

الأزمة.
خبر  ه�������و  ك������اي������ال  ودي�����ف�����ي�����د 
اقت�ض�������ادي واأ�ضت���اذ حم���ا�ض����ر يف 
جامع����ة اأجني����ه، وموؤلف م�ضارك 
كت����اب   ، دي���ل���وم  ك������ورايل  م���ع   ،
الأوروب��������ي«  الحت������اد  »نه�����اي������ة 
اأعماله  واأح�����������دث   ،  )2017  (
 ( احلقيقي«  »القت�ضاد  بعنوان 

.)2018

األك�ضي�س  »���ض��ق��وط«  مي��ث��ل  *ه���ل 
براأيك،  ال��ي��ون��ان،  يف  ت�ضيرا�س 

ف�ضل ال�ضعبوية الي�ضارية؟
انتخاب  مت   ،  2015 يناير  يف   -
قاعدة  على  ت�ضيرا�س  األك�ضي�س 
التق�ضف  خ���ط���ط  م�����ع  ال���ق���ط���ع 

املتعاقبة منذ عام 2009. وعند 
كانت   ، ال�����ض��ل��ط��ة  اإىل  و����ض���ول���ه 
دائنيها  ق��ب�����ض��ة  حت���ت  ال���ي���ون���ان 
ال���������ض����ارم����ة مم�����ا ج���ع���ل���ه���ا دول�����ة 

خا�ضعة لو�ضاية اخلارج. 
)التفا�ضيل �س15(

اعتقالت واإ�صابات يف ا�صتيالء 
امل�صتوطنني على منزل بالقد�س 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الفل�ضطينيني  م��ن  ع���دد  اأ���ض��ي��ب 
اأم�س الأربعاء، واعتقل اآخرون عند 
متطرفني  م�ضتوطنني  ا�ضتيالء 
���ض��رط��ة وجي�س  م���ن  م��دع��وم��ني 
منزل  على  الإ�ضرائيلي  الحتالل 
عائلة �ضيام يف حي �ضلوان جنوب 

امل�ضجد الأق�ضى املبارك.
البلدة،  يف  حملية  م�ضادر  وقالت 
جي�س  م�����ن  ك�����ب�����رة  ق���������وات  اإن 
و�ضرطة الحتالل اقتحمت احلي 
تخليه  اأن  قبل  امل��ن��زل  وح��ا���ض��رت 
اأ�ضحابه وترمي مقتنياته يف  من 
ال�ضارع ما اأ�ضفر عن �ضدامات بني 

�ضكان احلي و�ضرطة الحتالل.
الحتالل  ق�����وات  اأن  واأ����ض���اف���ت، 
بالقوة،  املنزل  �ضكان  على  اعتدت 
واعتقلت  م��ن��ه��م،  ع����دداً  واأ���ض��اب��ت 
مدير مركز معلومات وادي حلوة 
���ض��ي��ام، و�ضابني  ال��ب��ل��دة ج���واد  يف 
جهة  اإىل  واق���ت���ادت���ه���م���ا  اآخ����ري����ن 

جمهولة للتحقيق.

 15 تقتل  تــركــيــة  غــــارات 
العراق يف  الكرد�صتاين  من 

•• اأنقرة-وكاالت:

اأم�س  تركية،  اإع��الم  و�ضائل  اأف��ادت 
ب�������اأن �����ض����الح اجل�����و ال����رتك����ي �ضن 
العمال  ح��زب  ق��واع��د  غ���ارات على 
الكرد�ضتاين يف �ضمايل العراق، مما 
اأ�ضفر عن �ضقوط قتلى يف �ضفوف 
اأح����دث ح��ل��ق��ات عملية  احل����زب، يف 

املخلب التي اأطلقتها اأنقرة.
واأو���ض��ح��ت ال��ت��ق��اري��ر ال��رتك��ي��ة اأن 
اأ���ض��ف��رت ع��ن �ضقوط 15  ال��غ��ارات 

قتيال من مقاتلي الكرد�ضتاين. 
رد فعل من  الفور  ي�ضدر عن  ومل 
الذي  الكرد�ضتاين،  العمال  ح��زب 

ت�ضنفه اأنقرة منظمة اإرهابية.
اأ�ضابيع  قبل  اأطلقت  اأن��ق��رة  وكانت 
»املخلب«،  �ضمتها  ع�ضكرية  عملية 
بهدف الق�ضاء النهائي على قواعد 

احلزب يف اإقليم كرد�ضتان العراق.
ال�ضلطات  ه��دف  اأن  ي��ب��دو  ل  لكن 
اإذ  الآن،  حتى  حتقق  ق��د  ال��رتك��ي��ة 
يوا�ضل مقاتلو احلزب �ضن هجمات 
وهاجموا،  تركية  ع�ضكرية  اأه��داف 

الثالثاء، يف جنوب �ضرقي تركيا.

نبيل القروي وحزبه يف ال�ضدارة.
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اأخبـار الإمـارات

خليفة الإن�صانية  تدعم دورة عام الت�صامح  يف بريوت مب�صاركة 280 طالبا وطالبة
•• بريوت -وام:

“عام  دورة  ب���������روت  يف  ت�����ق�����ام 
موؤ�ض�ضة  م���ن  ب��ه��ب��ة  الت�ضامح” 
نهيان  اآل  زاي�������د  ب����ن  “خليفة 
وباإ�ضراف  الإن�ضانية”  ل��الأع��م��ال 
ال�ضوؤون  م��ل��ح��ق��ي��ة  م����ن  م��ب��ا���ض��ر 
ب�ضفارة  وال��ت��ن��م��وي��ة  الإن�����ض��ان��ي��ة 
الدولة يف لبنان. وزار �ضعادة حمد 
�ضفر  ال�ضام�ضي  ���ض��ل��ط��ان  �ضعيد 
الدولة لدى اجلمهورية اللبنانية 
يف  امل�ضجلني  والطالبات  ال��ط��الب 
الدورة التي انطلقت اأوائل ال�ضهر 
ال�ضحابي  م�����ض��ج��د  يف  اجل�������اري 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ع���وف يف راأ����س 
اأ���ض��اب��ي��ع حيث  ال��ن��ب��ع وت�����ض��ت��م��ر 5 

للتوا�ضل  وج�ضراً  للت�ضامح  عاملية 
بني ال�ضعوب من خمتلف الثقافات 
يف بيئة حمرتمة ترف�س التطّرف 
وتوؤكد على النفتاح وقبول جميع 
والأجنا�س  والأدي������ان  اجل��ن�����ض��ي��ات 

والأعراق والثقافات.
امل�ضجد  اإم������ام  ق����دم  وم����ن ج��ان��ب��ه 
م�����ض��ط��ف��ى خطاب  ع���ل���ي  ال�����ض��ي��خ 
قيادة  الإم���������ارات  ل���دول���ة  ال�����ض��ك��ر 
زايد  بن  “خليفة  وملوؤ�ض�ضة  و�ضعباً 
اآل نهيان لالأعمال الإن�ضانية” على 
الوجه  تعك�س  ال��ت��ي  امل��ك��رم��ة  ه��ذه 
لالإمارات  واحل��ق��ي��ق��ي  احل�����ض��اري 
دولة اخلر التي زرع بذور نهجها 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له 

اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.

من  ال�ضام�ضي  ال�ضفر  ا�ضتمع  و 
لالأن�ضطة  ال���دورة  على  امل�ضرفني 
امل��ت��ن��وع��ة واأه����داف����ه����ا ودوره�������ا يف 
بجولة  ق���ام  ك��م��ا  ال��ط��الب،  تنمية 

على بع�س احللقات وال�ضفوف.
و قال ال�ضفر ال�ضام�ضي يف كلمته 
القيادة  ت����ويل   : ال����زي����ارة  خ����الل 
كرى  اأهمية  الر�ضيدة  الإماراتية 
مب�ضاريع  و���ض��ع��ب��ه  ل��ب��ن��ان  ل���دع���م 
التنموية واخلرية  خمتلفة منها 
والجتماعية..  الثقافية  وك��ذل��ك 
الن�ضاين  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  ي��دع��م  و 
موؤ�ض�ضة “خليفة بن زايد اآل نهيان 
وهيئات  الإن�ضانية”  ل���الأع���م���ال 
اإماراتية  وج��م��ع��ي��ات  وم��وؤ���ض�����ض��ات 
“دولة  اأن  ع��ل��ى  و����ض���دد   . اأخ�����رى 

�ضماحة  ا���ض��ت��ق��ب��ال��ه مم��ث��ل  ك���ان يف 
اللبنانية مدير  مفتي اجلمهورية 
الفتوى  دار  يف  الإداري�����ة  ال�����ض��وؤون 
���ض��الح ال��دي��ن ف��خ��ري و ع��دد من 

امل�ضوؤولني .
وت�����ض��م ال������دورة اأك����رث م���ن 280 
اخلام�ضة  ب����ني  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���اً 
يخ�ضعون  ع��ام��اً  ع�ضر  وال�ضاد�ضة 
ل��ت��وع��ي��ة واإر�����ض����اد مبعاين  ي��وم��ي��اً 
احلقيقي  الإ������ض�����الم�����ي  ال�����دي�����ن 
ترفيهية  ب���اأن�������ض���ط���ة  وي����ق����وم����ون 
ت�ضاعدهم على تعلم معنى العطاء 
والتاآخي والتكافل الجتماعي من 
خالل زيارة دور اجتماعية ومراكز 
حمالت  يف  وامل�����ض��اه��م��ة  اإن�����ض��ان��ي��ة 

�ضحية وبيئية.

الإمارات قائمة على اأ�ض�س الت�ضامح 
الو�ضطي  الديني  اخلطاب  وتدعم 
الذي يجب اأن يعلو يف جمتمعاتنا 
وي���ك���ون ل���ه ال��ك��ل��م��ة ال��ف�����ض��ل بظل 
املفاهيم  وانت�ضار  ال��ن��ع��رات  ت��زاي��د 
اخل��اط��ئ��ة وال�����دور ال�����ض��ل��ب��ي الذي 
تقوم به بع�س اجلماعات الإرهابية 
يف ن�ضر اأفكار وبعث ر�ضائل ل ت�ضبه 

جوهر الدين وحقيقته املثلى.
تاأتي  ال�����دورة  “هذه  اأن  واأو����ض���ح 
الذي  الت�ضامح”  “عام  ل��ت��واك��ب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  عنه  اأع��ل��ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
بهدف  اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة 
ت�ضليط ال�ضوء على دولة الإمارات 
العربية املتحدة باعتبارها عا�ضمًة 

ك��ع��رب��ون ���ض��ك��ر ل���دول���ة الإم������ارات 
وموؤ�ض�ضاتها املانحة على ما تقدمه 

امل�ضجد  جل��ن��ة  �ضلمت  اخل��ت��ام  ويف 
تكرميياً  درع��اً  ال�ضام�ضي  ال�ضفر 

على  اجلوائز  توزيع  لبنان ومت  يف 
الطالب املميزين.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون احلاكم 
العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى ال�صتقالل

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، برقية تهنئة اإىل 
ا�ضتقالل  ذكرى  مبنا�ضبة  وذلك  البهاما  جزر  لكومنولث  العام  احلاكم  بيندلينغ  مارغريت  فخامة 
بالدها. كما بعث �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 حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة مارغريت بيندلينغ.
اآل  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضمو  اآل مكتوم، و�ضاحب  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  وبعث �ضاحب 
نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل الدكتور اوبرت اليك�ضاندر ميني�س رئي�س وزراء كومنولث 

جزر البهاما.

»معا« تطلق اأول حلقة نقا�س مب�صاركة ممثلي القطاعني احلكومي واخلا�س
•• اأبوظبي-وام:

�ضاركت جمموعة من موؤ�ض�ضات و�ضركات القطاع اخلا�س والهيئات احلكومية 
يف اأبوظبي يف اأول حلقة نقا�س ت�ضت�ضيفها هيئة امل�ضاهمات املجتمعية “معاً” 
اإي��ج��اد ح��ل��ول ملواجهة  ال��ت��زام��ه��ا م��ع الهيئة يف احل��ث على  اإط���ار  وذل���ك يف 
التحديات الجتماعية ودعم اجلهود الرامية اإىل حتقيق التنمية امل�ضتدامة 
للمجتمع، عر ا�ضراك خمتلف القطاعات واإلهام رّواد الأعمال الجتماعيني 

لتقدمي حلول اجتماعية مبتكرة ملواجهة الق�ضايا الجتماعية.
وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  ممثلي  من  جمموعة  بح�ضور  النقا�س  حلقة  وُعقدت 
والبلديات،  العمراين  التخطيط  دائ���رة  �ضمنها  م��ن  واحلكومية  اخلا�ضة 
و�ضركة مبادلة، ودائرة تنمية املجتمع، ودائرة التعليم واملعرفة، وتعتر هذه 
اجلل�ضة هي الأوىل التي ت�ضت�ضيفها هيئة “معاً” يف اإطار مبادرتها اجلديدة 

التي تهدف اإىل تطوير الأفكار الجتماعية املبتكرة.
مغر  الدكتور  معايل  �ضيف   70 م��ن  اأك��رث  ح�ضرها  التي  اجلل�ضة  ت��راأ���س 

اىل  بالإ�ضافة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املجتمع  تنمية  دائ���رة  رئي�س  اخلييلي،  خمي�س 
�ضعادة �ضالمة العميمي، مدير عام هيئة امل�ضاهمات املجتمعية - “معاً” التي 

�ضاركت يف جل�ضة الأ�ضئلة والأجوبة مع احل�ضور.
هذا  مثل  ا�ضت�ضافة  اأهمية  اخلييلي  خمي�س  مغر  الدكتور  معايل  واأو�ضح 
اأ�ضحاب  تواجه  التي  بالتحديات  للتوعية  ممتازة  من�ضة  باعتباره  امللتقى 
منط  حت�ضني  يف  ت�ضهم  التي  املبتكرة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  على  والعمل  الهمم، 

حياتهم وحتقيق تطلعاتهم.
امللحة  بالق�ضايا  للتعمق  رائعة  فر�ضة  النقا�س  حلقة  �ضكلت  معاليه  وق��ال 
التي تواجه اأ�ضحاب الهمم، ولن�ضر الوعي حول اأهمية طرح حلول منا�ضبة 
للتحديات التي يواجهونها، فنحن ن�ضعى من خالل هذه اجلل�ضات اإىل تعزيز 
الرتابط الجتماعي بني كافة �ضرائح واأطياف املجتمع.. ومن هذا املنطلق، 
واملعرفة،  اخل��رة  اأ�ضحاب  م��ن  ري��ادي��ة  �ضخ�ضيات  اجلل�ضة  ه��ذه  يف  جمعنا 
على  معاً  والتعاون  املجال،  ه��ذا  يف  املتّبعة  املمار�ضات  اأف�ضل  على  لالطالع 
اأ�ضكال الدعم لأ�ضحاب الهمم، ليتمكنوا من النجاح يف جميع  تقدمي كافة 

املدر�ضة واجلامعة وو�ضوًل  التعليمية يف  املرحلة  من  بدءاً  مراحل حياتهم 
اإىل العمل والتقاعد.

واأ�ضار اخلييلي اإىل الدور الفاعل الذي يلعبه ممثلي املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة يف 
حلقة النقا�س بهدف الو�ضول اإىل اأكرث الأفكار مالءمة للتطبيق والتنفيذ 
الهمم يف  اأ�ضحاب  تعزيز دمج  ي�ضاعد على  امل��ب��ادرة، ما  املرحلة من  يف هذه 
املجتمع. وبدورها قالت �ضعادة �ضالمة العميمي : تعك�س ا�ضت�ضافتنا جلل�ضة 
احلوار التزامنا يف هيئة معاً لتحقيق مهامنا يف تطوير احللول الجتماعية 
املبتكرة، وامل�ضاهمة يف حتقيق النفع العام، ون�ضعى اإىل حتقيق ذلك من خالل 
تطبيق معاين الت�ضامن والتكامل من خالل هذا احلوار البناء، وعر جمع 
رعاية  اأج��ل  من  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  واخلا�ضة  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
الجتماعية..  التحديات  مواجهة  من  لنتمكن  واملبتكرة  اجلديدة  احللول 
واآمل اأن ي�ضتفيد كافة امل�ضاركني معنا من الدرو�س املهمة التي تعلمناها من 

هذه اجلل�ضة التي حملت يف م�ضمونها معاين ال�ضفافية واحلوار البّناء.
تلتزم  التي  اخلدمات  اإن  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  ر�ضمي من  وق��ال متحدث 

اأبوظبي بتقدميها تت�ضمن تر�ضيخ ثقافة الدمج  دائرة التعليم واملعرفة يف 
ال�ضامل وتاأمني رعاية خم�ض�ضة للم�ضابني بالتوحد ودعم عائالتهم، ونحن 
نعتمد بذلك على ثقافة ن�ضر الوعي من خالل اإطالق حمالت ت�ضلط ال�ضوء 
على احتياجات اأ�ضحاب الهمم وحتدياتهم .. واليوم ويف اإطار عام الت�ضامح، 
نريد اأن نرى �ضيا�ضات جديدة خم�ض�ضة لأ�ضحاب الهمم من �ضاأنها اأن ت�ضع 

اأ�ضا�ضات التغير الذي ن�ضعى اإىل حتقيقها يف جمتمعنا.
“معاً”  الأعمال الجتماعية، بدور هيئة  واأ�ضادت مارلينا دي كو�ضتا، رائدة 
الحتياجات  تخدم  التي  للرامج  الأم���وال  وتوجيه  ال�ضيا�ضات  تطوير  يف 
الجتماعية. وقالت ب�ضفتي واحدة من رواد الأعمال الجتماعيني امل�ضاركني 
تطويرها،  اإىل  واأطمح  اجتماعية  فكرة  ول��دي  الجتماعية  معاً  حا�ضنة  يف 
والأفكار  الآراء  مل�ضاركة  منوذجية  من�ضة  ي�ضكل  “معاً”  برنامج  اأن  اأرى 
الجتماعية.. واأطمح من خالل الفكرة التي اأقرتحها يف الرنامج اإىل فتح 
من�ضة اجتماعية للتغلب على عزلتهم ومناق�ضة جميع التحديات وامل�ضاكل 

التي تواجههم..و اأ�ضكر “معاً” على هذه الفر�ضة .

الهالل الأحمر تر�صد نحو 6 ماليني درهم لتنفيذ م�صاريع حملة الأ�صحى
•• اأبوظبي- وام:

اأط���ل���ق���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الإم����ارات����ي ح��م��ل��ة الأ���ض��ح��ي لعام 
2019 وذلك حتت �ضعار “عيدهم 
الدعم  ح�����ض��د  اأج�����ل  م���ن  علينا” 
وال�ضرائح  الأ�ضر  ل�ضالح  الإن�ضاين 
م�ضاريع  من  وامل�ضتفيدة  املحتاجة 
احل��م��ل��ة ال��ت��ي ر���ض��دت ل��ه��ا الهيئة 
األ����ف  و600  م����الي����ني   5 م���ب���ل���غ 
الإن�ضاين  بعطائها  لت�ضل  دره���م 
من  م�����ض��ت��ف��ي��دا   223،419 اإىل 

املعوزين واملتعففني.

واأ�ضار  الإم���ارات���ي.  املجتمع  ف��ئ��ات 
الهالل  وب��رام��ج  م�����ض��اري��ع  اأن  اىل 
الأح���م���ر الإن�����ض��ان��ي��ة ت�����ض��ه��د منواً 
م�ضطرداً يف الداخل واخل��ارج من 
بذلك  لتواكب  وال��ن��وع  ال��ك��م  حيث 
ال��ع��ط��اء ال��دع��م امل����ادي امل��ق��دم من 
الإن�ضاين  العمل  يف  الهيئة  �ضركاء 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني الذين  م���ن 
م�ضاريع  دع��م  يف  ي��وم��اً  يبخلوا  مل 
الهيئة وكانوا لها خُر �ضند ومعني 
على مر الأيام وال�ضنني وليتنا�ضب 
مع حزمة الرامج الإن�ضانية التي 
ت��ن��ف��ذه��ا ال��ه��ي��ئ��ة حت��ق��ي��ق��اً لآم����ال 

اإىل 78 دولة حول العامل.
هذا  خالل  الهيئة  مل�ضت   : واأ�ضاف 
العام حاجة بع�س الدول للح�ضول 
اأربع  اإ���ض��اف��ة  فتم  الأ���ض��اح��ي  على 
من  ل���ال����ض���ت���ف���ادة  ج�����دي�����دة  دول 
للدعم  حلاجتها  وذل��ك  الأ�ضاحي 
ال���ه���الل الحمر  ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة  م���ن 
توجيهات  اإىل  ..م�ضرا  الم��ارات��ي 
للهيئة  الدائمة  الر�ضيدة  القيادة 
م��ن اأج����ل ب���ذل امل��زي��د م��ن اجلهد 
جلميع  امل�����������ض�����اع�����دات  ل����ت����ق����دمي 
املحتاجني يف خمتلف بقاع الأر�س 
امل�ضاعدات  ه���ذه  ت��رت��ب��ط  ل  ح��ي��ث 

يف  للم�ضاركة  دائ��م��اً  ن�ضعى  ون��ح��ن 
ال��رام��ج كاحلمالت  ال��ع��دي��د م��ن 
والدينية  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���ري���ة 
على مدار العام لتعزيز توا�ضلنا مع 
العطاء«.  م�ضرة  وتبّني  جمتمعنا 
ال��ه��ي��ئ��ة ه����ذا العام  وق����د ر����ض���دت 
األ��ف درهم  2 مليون و600  مبلغ 
الأ�ضحى  حملة  م�����ض��اري��ع  لتنفيذ 
توزيع  يف  واملتمثلة  ال��دول��ة  داخ���ل 
للم�ضتفيدين  الأ����ض���اح���ي  حل����وم 
والأفراد  املتعففة  الأ�ضر  من  منها 
الع�ضرة  الهيئة  مب��راك��ز  امل�ضجلني 
بالذكر  الإم���ارات. جدير  اأنحاء  يف 

ال�ضحفي  املوؤمتر  ذلك خالل  جاء 
الذي عقد باملقر الرئي�ضي اجلديد 

للهيئة يف اأبوظبي.
وقال �ضعادة را�ضد مبارك املن�ضوري 
نائب الأمني العام لل�ضوؤون املحلية 
بهيئة الهالل الأحمر الإماراتي - 
المارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�ضريح  يف 
القيادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات   :  - “وام” 
ال��ر���ض��ي��دة مت ام�����س اإط����الق حملة 
�ضتنفذ  والتي  العام  لهذا  الأ�ضحى 
داخ������ل ال����دول����ة وخ����ارج����ه����ا حيث 
���ض��ي�����ض��ت��ف��ي��د م����ن احل���م���ل���ة داخ����ل 
الدولة 40 األف �ضخ�س بال�ضافة 

من  امل��ح��ت��اج��ة.  والأ���ض��ر  املتعففني 
الرا�ضدي  �ضامل  اأح��م��د  ق��ال  جهته 
الإ�ضالمي  ظبي  اأب���و  م�ضرف  م��ن 
 : للحملة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي  ال��راع��ي 
نفخر بامل�ضاركة والتعاون مع هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي يف مبادرة 
خاللها  من  حيث  الأ�ضحى  حملة 
دعم  يف  جهودنا  نكثف  ب���اأن  ن�ضعى 
والجتماعية  الإن�ضانية  احلمالت 
الكبر  اإمياننا  وذلك انطالقاً من 
ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال���دور 
تنمية  يف  ت���ل���ع���ب���ه  ال��������ذي  ال�����ه�����ام 
امل�ضتويات  خمتلف  على  املجتمعات 

ذلك  غ��ر  اأم  عربية  ال��دول��ة  بكون 
وبغ�س النظر عن الدين اأو العرق 
وه�����ذا م���ا ت�����ض��ر ع��ل��ي��ه الإم�������ارات 
موؤكدا   .. الأح��م��ر  ال��ه��الل  وهيئة 
الدولة  داخ���ل  الأ�ضحية  قيمة  اأن 
الدولة  وخ��ارج  درهما   650 بلغت 
350 درهما. واأو�ضح املن�ضوري اأن 
اإطالق احلملة هذا العام تزامن مع 
مبادرات الهالل الأحمر الإن�ضانية 
لعام الت�ضامح والذي ي�ضهد تدافعاً 
والعطاء  الر  اأعمال  نحو  اإن�ضانياً 
من املح�ضنني واخلرين الداعمني 
خمتلف  م�����ن  ال���ه���ي���ئ���ة  مل�������ض���اري���ع 

الإن�ضانية  احل��م��ل��ة  م�����ض��اري��ع  اأن 
 183 احتياجات  تغطي  الأخ���رى 
األفاً و419 م�ضتفيدا حول العامل. 
�ضعادة  ال�����ض��ح��ف��ي  امل���وؤمت���ر  ح�����ض��ر 
نائب  اجل��ن��ي��ب��ي  ع����ب����داهلل  ح���م���ود 
الت�ضويق  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام  الأم������ني 
الأحمر  بالهالل  الترعات  وجمع 
وع����دد م���ن م�����دراء م���راك���ز الهيئة 
واأح�����م�����د �����ض����امل ال�����را������ض�����دي من 
م�����ض��رف اأب��وظ��ب��ي الإ���ض��الم��ي اإىل 
جانب من عدد من مدراء الإدارات 
الهالل  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة  ب���الأم���ان���ة 

الأحمر الإماراتي.

مدر�صة منار الإميان اخلا�صة اخلريية بعجمان تخرج دفعة عام الت�صامح 
•• عجمان –الفجر:

 نظمت مدر�ضة منار الميان اخلرية بعجمان احدى امل�ضاريع 
حفل  اخل��ري��ة،  التعليمية  الإمي���ان  منار  ملوؤ�ض�ضة  الرئي�ضية 
الثانوية  خريجات  و  خريجي  من  الت�ضامح  عام  دفعة  تخرج 

العامة والبالغ عددهم 203 طالبا و طالبة 
بقاعة  التعليمية  ال�ضوؤون  ادارة  نظمته  ال��ذي  احلفل  ح�ضر 
اأم�س  �ضباح   ، عجمان  ب��اإم��ارة  املوؤمنني  اأم  بجمعية  ال��زه��راء 
العرياين  ح���ارب  ���ض��ع��ادة  و  النعيمي  حممد  ب��ن  علي  ال�ضيخ 
الم����ني ال��ع��ام ب��امل��وؤ���ض�����ض��ة ، و���ض��ع��ادة ن��ا���ض��ر اجل��ن��ي��ب��ي املدير 
التنفيذي للموؤ�ض�ضة . وا�ضاد ال�ضيخ علي بن حممد النعيمي 

باهمية الر�ضالة التعليمية كر�ضالة اإىل طلبة باأهمية التفوق 
تقدمي  على  تعمل  التي  املوؤ�ض�ضة،  اإدارة  جهود  وق��در  والتميز 
اإم���ارة  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��ع��ال��ي��ة،  ر���ض��ال��ة من��وذج��ي��ة بتجربتها 
فاطمة  ���ض��ع��ادة  التعليمية  ال�����ض��وؤون  م��دي��ر  وال��ق��ت   . عجمان 
التدري�س  هيئة  بجهود  فيها  ا�ضادت  التي  كلمتها  املطرو�ضي 
والداريني وجهود املوؤ�ض�ضة الكبرة و امل�ضتمرة يف خللق جيل 

متعلم مبتكر ونا�ضج .
ثم األقى الطالب حممد ال�ضيد كلمة الطلبة اخلريجني، قدم 
اإدارة املوؤ�ض�ضة ، بالنيابة  فيها ال�ضكر والتقدير والعرفان اإىل 
اأحمد  حممد  الطالب  وال��د  والقى  كما  الطلبة  زمالئه  عن 
بتميز  فيها  وا���ض��اد  عنهم  نيابا  ال��ط��الب  ام���ور  اأول��ي��اء  كلمة 

وجناح املدر�ضة يف ادارة الطالب ، واأ�ضاف لن نن�ضى كل حلظة 
مّرت علينا يف هذه البالد املباركة املزدهرة الآخذة بكّل ما هو 
فقرات  وزي��اد  وابوبكر  فريد  من  كل  والقى  حديث،  متطور 

احلفل .
وت��ف�����ض��ل ب��ع��ده��ا ال�����ض��ي��خ ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي ب��ت��ك��رمي الطالب 
اخلريجني ، كما ومت تكرمي الهيئة التدري�ضية القائمة على 
، كما متت تكرمي رع��اة احلفل من  الثانوي  طلبة و طالبات 
املوؤ�ض�ضات وهم ، جمعية اأم املوؤمنني ، �ضركة �ضعود للمقاولت 

بت�ضليم الدرع التذكاري للموؤ�ض�ضة.
والأ�ضاتذة  املوؤ�ض�ضة  يف  امل�����ض��وؤول��ني  م��ن  احل��ف��ل،ع��دد  ح�ضر 

واأولياء اأمور الطلبة وعائالتهم .
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اأخبـار الإمـارات
الرتبية توجه الإدارات املدر�صية بعمل م�صح ميداين �صامل للتاأكد من جاهزيتها للعام الدرا�صي املقبل 

•• دبي- حم�صن را�صد

املدر�ضية،  العمليات  قطاع  يف  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت 
موؤخراً مديري املدار�س، بعمل م�ضح ميداين جلاهزية املبنى املدر�ضي 
مت  ا���ض��ت��م��ارات  خ��الل  م��ن   ،2020-2019 املقبل  ال��درا���ض��ي  للعام 

توزيعها على اأن يتم رفعها اأم�س الول الثالثاء 9 يوليو.
منها،  ن�ضخة  على  “الفجر”  ح�ضلت  التي  امل�ضح  ا�ضتمارة  وت�ضمنت 
اآخر �ضيانة، وبرادات املياه ومدى �ضالحية  “املبنى املدر�ضي، وتاريخ 
وال�ضالمة  الأم���ن  واح��ت��ي��اج��ات  الكهربائية،  والتو�ضيالت  ال��ف��الت��ر 

املياه  �ضبكات  من  املك�ضوفة  املوا�ضر  وتغطية  واملخترات،  املعامل  يف 
الفائ�س عن احلاجة، توافر  املدفونة حتت الر���س، وتخزين الثاث 
ا�ضرتاطات ال�ضالمة للمركبات والنقل املدر�ضي تغير الزجاج املك�ضور 
ال�����ض��داأ م��ن الأج����زاء احل��دي��دي��ة للبوابات  اإزال����ة  للنوافذ والأب�����واب، 

والنوافذ«.
املنتهية  احل��ري��ق  ل��ط��ف��اي��ات  ال���الزم���ة  “ال�ضيانة  ع��ل��ى  امل�����ض��ح  ورك����ز 
ال�ضالمة  و�ضائل  توفر  من  والتاأكد  املدر�ضي  واملق�ضف   ، ال�ضالحية 
ووجود  وح�����ض��ره،  ال��ت��ال��ف  الأث����اث  تفقد  و  ال�ضحية،  وال���ض��رتاط��ات 
اأ�ضحاب  لحتياجات  املبنى  تهيئة  وم���دى  ل��ل��ط��وارئ،  كافية  خم���ارج 

وغرها،  للقراءة  ومنا�ضبتها  املدر�ضية  املكتبة  �ضعت  وم��دى  الهمم، 
وتتوافر  جمهزة  احل��ار���س  وغ��رف��ة  منا�ضب،  مدر�ضي  م�ضرح  ووج���ود 
بدخول وخروج  بوابة خا�ضة  وال�ضالمة،وجود  الأمن  ا�ضرتاطات  بها 
احل���اف���الت، ووج����ود م��دخ��ل خ��ا���س للطلبة ل��ل��دخ��ول واخل�����روج من 
ال�ضيارات اخلا�ضة، ووجود غرفة خم�ض�ضة للمواد الكيميائي، و توفر 
خم�ض�ضة  وغ��رف  وج��د،  ان  مل�ضرفات  وغ��رف��ة  النظافة  لعمال  غرفة 
واحتواء  املدر�ضة،  كافية يف  وم��ردة، ووج��ود خم��ازن  للخوادم مغلقة 
املبنى على جهاز ح�ضور وان�ضراف للهيئة الدارية والتعليمية يعمل 
ب�ضكل �ضليم ، ووجود مغ�ضلة يف غرفة الفنون الب�ضرية، وكامت �ضوت 

يف غرفة املو�ضيقى، و�ضالة ريا�ضية مردة �ضاحلة لال�ضتخدام اأثناء 
احل�ض�س الريا�ضية، ودورات مياه خا�ضة بال�ضالة الريا�ضية وغرف 
اأماكنها داخل  ار�ضادية وحتديد  لتبديل املالب�س، ولوحات ومطويات 

املبنى املدر�ضي.
اأم�س  احلكومية  امل��دار���س  اأنتهت  ال�����������وزارة،  توجيه�������ات  و�����بح�ضب   
النتائج   رف��ع  ليت�ضنى  امل�����ض��ح،  ا�ضت����مارة  م��لء  م��ن  الث�����الثاء  الأول 
على  ا�ضتملت  البيانات  اأن  ل�ض���يما  بامل������بادرة،  املخ������ت�ضة  للجهات 
تنفيذ  يف  امل��دار���س  تواجه  التي  التحديات  واأب��رز  جاه�����زيتها،  م��دى 

م�ضرتها.

بن�صب تخفي�ض ت�صل اىل 94 % 

»املوارد الب�صرية والتوطني« تطبق ر�صومًا جديدة خمف�صة لـ 145 خدمة ومعاملة 
- الهاملي : ن�صتهدف متكني املواطنني وخف�ض الكلف الت�صغيلية للمن�صاآت وتلبية احتياجاتها من العمالة املتواجدة يف �صوق العمل 

- 150 درهما ال�صتقدام العامل املاهر و75 درهما النتقاله اإىل من�صاأة اأخرى
•• دبي- وام:

الب�ضرية  امل��������وارد  وزارة  ب�������داأت 
جديدة  ر�ضوم  تطبيق  والتوطني 
خدمة   145 ل����ع����دد  خم��ف�����ض��ة 
خدمة   17 بينها  م��ن  وم��ع��ام��ل��ة 
بن�ضبة تخفي�س اجمالية تبلغ 50 
املائة  يف   94 اإىل  وت�ضل  املائة  يف 
من  اإجنازها  يتم  معاملة  و128 
تقدم  التي  خالل مراكز اخلدمة 
الب�ضرية  امل�����وارد  وزارة  خ��دم��ات 
وال���ت���وط���ني ن���ي���اب���ة ع����ن ال�������وزارة 
مراكز  وه�����ي  اإ����ض���راف���ه���ا  وحت�����ت 
وتوجيه  وت��واف��ق  وت��دب��ر  ت�ضهيل 

ف�ضاًل عن خدمة تقييم.
لقرار جمل�س  تنفيذاً  ذلك  وياأتي 
ال����وزراء يف ���ض��اأن ر���ض��وم اخلدمات 
امل�������وارد  وزارة  يف  وال�����غ�����رام�����ات 

الب�ضرية والتوطني.
القرار  مبوجب  ال���وزارة  وتوا�ضل 
اإع���ف���اء امل��ن�����ض��اآت م���ن ����ض���داد ر�ضم 
ت�ضغيل  ع��ل��ى  امل���ق���رر  ال��ت�����ض��ري��ح 
مواطني  م���ن  اأو  م���واط���ن  ع��ام��ل 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
من�ضاآت  اع��ف��اء  وك��ذل��ك  ال��ع��رب��ي��ة 
قوارب ال�ضيد من ر�ضوم ت�ضاريح 

امل�ضتوى  اأ  250 درهما وامل�ضتوى  
ب 500 درهم وامل�ضتوى ج 750 
الف   1000 د  وامل�ضتوى  دره��م��ا 
ويبلغ الر�ضم ملن�ضاآت الفئة الثالية 
القرار  وبح�ضب  دره���م.   2500
ت�ضريح  ط��ل��ب  ر���ض��م  ..ان��خ��ف�����س 
ان��ت��ق��ال وا���ض��ت��خ��دام ع��ام��ل ماهر 
من من�ضاأة اىل من�ضاأة اأخرى تعود 
�ضريك  اأو  امل��ال��ك  ل���ذات  ملكيتها 
انتقال  طلب  ر���ض��م  وك��ذل��ك  فيها 
وا�ضتخدام عامل ماهر من من�ضاأة 
املائة  يف   50 بن�ضبة  اخ����رى  اىل 
حيث يبلغ الر�ضم احلايل ملختلف 
50 دره���م���ا، كما  امل��ن�����ض��اآت  ف��ئ��ات 
الت�ضريح  ا���ض��دار  ر�ضم  انخف�س 
بن�ضبة  عامان  ومدته  اليه  امل�ضار 
يبلغ  اي�����ض��ا ح��ي��ث  امل��ائ��ة  يف   50
الفئة  مل��ن�����ض��اآت  احل�����ايل  ال���ر����ض���م 
الثانية  75 درهما والفئة  الوىل 
امل�ضتوى  اأ 125 درهما وامل�ضتوى  
ب 250 درهما وامل�ضتوى ج 375 
درهما وامل�ضتوى د 500 درهم يف 
الفئة  مل��ن�����ض��اآت  ال��ر���ض��م  يبلغ  ح��ني 
وخّف�س  دره��م��ا.   1250 الثالثة 
ال����ق����رار ر�����ض����وم ط���ل���ب���ات ك����ل من 
وت�ضريح  احل���دث  ع��م��ل  ت�����ض��ري��ح 

العمل.
وق������ال م���ع���ايل ن���ا����ض���ر ب����ن ثاين 
الب�ضرية  امل�����وارد  وزي����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
اجلديدة  ال��ر���ض��وم  اإن  وال��ت��وط��ني 
احلكومة  �ضيا�ضة  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 
ل����ت����ع����زي����ز ال����ب����ي����ئ����ة احل���ا����ض���ن���ة 
للم�ضتثمرين ودعم ريادة العمال 
وا�ضحاب العمل من خالل خف�س 
الكلف الت�ضغيلية املتعلقة بتكاليف 
وذلك  العمالة  وت�ضغيل  ا�ضتقدام 
ب���ال���ت���وازي م���ع امل�����ض��ي ق���دم���ا يف 
الوطنية  الب�ضرية  امل���وارد  متكني 
وت��ع��زي��ز فر�س  ال��ع��م��ل  ����ض���وق  يف 
القطاع  م��ن�����ض��اآت  يف  ت��وظ��ي��ف��ه��م 

اخلا�س.
ال��ق��رار من  اأه��م��ي��ة  واأك���د معاليه 
العمل  �ضوق  انتاجية  تعزيز  حيث 
من�ضاآت  حت��ف��ي��ز  ع���ر  ال���دول���ة  يف 
توظيف  ع��ل��ى  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
ال���ت���ي متتلك  امل����اه����رة  ال���ع���م���ال���ة 
اخل����رات وال��ك��ف��اءات وه���و المر 
رفع  يف  كبر  ب�ضكل  ي�ضهم  ال���ذي 
ين�ضجم  مبا  املعرفة  عاملي  ن�ضبة 
مع م�ضتهدفات الجندة الوطنية 

لروؤية المارات 2021 .
اجلديدة  ال��ر���ض��وم  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

 / امل�ضتوى  الثانية  والفئة  دره��م 
درهم   500 امل��اه��رة  للعمالة  اأ/ 
درهم   1000 امل��ه��ارة  ومل���ح���دودة 
املاهرة  للعمالة  ب/   / وامل�ضتوى 
املهارة  ومل��ح��دودة  دره��م   1000
ج/   / وامل�����ض��ت��وى  دره���م   2000
درهم   1500 امل���اه���رة  ل��ل��ع��م��ال��ة 
درهم   2500 امل��ه��ارة  ومل���ح���دودة 
املاهرة  للعمالة  د/   / وامل�����ض��ت��وى 
املهارة  ومل��ح��دودة  دره��م   2000
3000 درهم بينما تبلغ للعمالة 
املاهرة وحمدودة املهارة للمن�ضاآت 
درهم   5000 ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��ئ��ة  يف 
وهو ما يعني اأن ن�ضبة التخفي�س 

لهذه املن�ضاآت بلغت 94 يف املائة.
ت�ضريح  طلب  ر�ضم  انخف�س  كما 
العمل من 200 اىل 100 درهم 
فيما  امل��ائ��ة،  يف   50 بلغت  بن�ضبة 
الت�ضريح  ا���ض��دار  ر�ضم  انخف�س 
عامني  وم�������دة  امل����اه����ر  ل���ل���ع���ام���ل 
الت�ضريح  جت��دي��د  ر���ض��م  وك��ذل��ك 
بن�ضبة 50 يف املائة اي�ضا ملختلف 
الر�ضم  يبلغ  حيث  املن�ضاآت  ف��ئ��ات 
الت�ضريح  ل�������ض������دار  احل���������ايل 
وجت���دي���ده مل��ن�����ض��اآت ال��ف��ئ��ة الأوىل 
الثانية  وال���ف���ئ���ة  دره���م���ا   150

ملن  عمل  ت�ضريح  ل���ض��دار  دره���م 
هم على اقامة ذويهم ملدة �ضنتني 
ملختلف فئات املن�ضاآت و�ضواء اكان 

العامل ماهرا ام حمدود املهارة.
يذكر ان الر�ضوم ال�ضابقة ل�ضدار 
اقامة  على  ه��م  مل��ن  عمل  ت�ضريح 
ذوي���ه���م مل����دة ���ض��ن��ت��ني ك���ان���ت تبلغ 
املهارة  وحم��دودة  املاهرة  للعمالة 
 300 الأوىل  ال���ف���ئ���ة  مل���ن�������ض���اآت 

املخف�ضة من �ضاأنها تعزيز مرونة 
احتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل  ���ض��وق 
م���ن�������ض���اآت ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س من 
�ضوق  يف  ا�ضال  املتواجدة  العمالة 
العمل ف�ضال عن اتاحة املجال ملن 
ذوي��ه��م ل�ضتثمار  اق��ام��ة  ه��م على 
العمل  خ�������الل  م�����ن  ط����اق����ات����ه����م 
يعود  مب����ا  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  يف 
وعلى  عليهم  التنموية  بالفائدة 

ذاته  ال���وق���ت  وي���وف���ر يف  ا���ض��ره��م 
لتلبية  ا�ضافية  خيارات  للمن�ضاآت 

احتياجاتها الوظيفية.
تخفي�س  ..مت  ال��ق��رار  ومب��وج��ب 
هم  مل��ن  عمل  ت�ضريح  طلب  ر���ض��م 
فئات  ملختلف  ذوي��ه��م  اق��ام��ة  على 
 100 اىل   200 م���ن  امل���ن�������ض���اآت 
 50 بلغت  بن�ضبة تخفي�س  دره��م 
يف املائة. وحدد القرار ر�ضم 300 

امل���وؤق���ت وت�����ض��ري��ح العمل  ال��ع��م��ل 
التدريب  وت�ضريح  الوقت  لبع�س 
وت�ضريح اختبار العامل وت�ضريح 
املائة  50 يف  بن�ضبة  العمل  مهمة 
يبلغ  حيث  املن�ضاآت  فئات  ملختلف 
ال���ر����ض���م احل�����ايل ل��ك��ل ط��ل��ب من 
طلبات الت�ضاريح امل�ضار اليها 50 
احلايل  الر�ضم  يبلغ  بينما  درهما 
 100 العمل  عقد  تعديل  لطلب 
درهم ملختلف فئات املن�ضاآت بن�ضبة 

تخفي�س بلغت 50 يف املائة.
ترخي�س  ر�ضم  القرار  كما خف�س 
وكالة التو�ضط ملدة �ضنة وجتديدها 
يبلغ  ح��ي��ث  امل��ائ��ة  يف   50 بن�ضبة 
ر����ض���م ال���رتخ���ي�������س احل������ايل 25 
 12500 والتجديد  دره��م  األ��ف 
درهم وهي ن�ضبة التخفي�س ذاتها 
لرتخي�س وكالة التوظيف املوؤقت 
يبلغ  �ضنة وجت��دي��ده��ا ح��ي��ث  مل���دة 
 50 للرتخي�س  احل���ايل  ال��ر���ض��م 
الرتخي�س  ولتجديد  دره��م  ال��ف 

درهم. الف   25

»م�صاندة« تنفذ 4 م�صاريع تطويرية حلديقة احليوانات بالعني بـ 152 مليون درهم

ومرافق  م�ضجرة،  ومناطق  عر�س 
 “ ال��غ��وري��ال  ملجموعة م��ن ح��ي��وان 
اإىل جانب ت�ضييد   ،“ وذكر  اإناث   5
املخت�ضني  ل���ل���م���وظ���ف���ني  م����راف����ق 

والإدارة وممرات ومناطق للزوار.
وي�������ض���م���ل م���������ض����روع م���ع���ر����س قط 

للزوار مب�ضاحة تبلغ 17.5 هكتار، 
ب�ضفاري  م��ت�����ض��ال  ���ض��ي��ك��ون  ح��ي��ث 
الأ�ضود،  وم��ع��ر���س  احل��ال��ي��ة  ال��ع��ني 
الذي يقام على م�ضاحة قدرها 2.6 
“اإطعام” �ضتكون  هكتار مع جتربة 
جمل�س  دول  يف  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 

الأنظمة الإلكرتوميكانيكية.
“م�ضاندة” التزامها  �ضركة  واأك��دت 
امل�ضاريع التطويرية  التام يف تنفيذ 
املعاير  اأع���ل���ى  ب��ت��ط��ب��ي��ق  الأرب����ع����ة 
البيئة،  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  اخل��ا���ض��ة 
واأي���������ض����ا ت���ب���ن���ي ح����ل����ول اإب����داع����ي����ة 

داخل الدولة اأو خارجها.
الفيلة  ���ض��ف��اري  م�����ض��روع  وي���ه���دف 
درهم  مليون   93.5 تكلفته  البالغ 
للفيلة  طبيعية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  اإىل 
اإىل  ف��ي��ال،   15 ت�����ض��م  الأف��ري��ق��ي��ة 
جانب اإن�ضاء معر�س �ضفاري طبيعي 

البالغ  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ل�����ض��ون  ال���رم���ال 
هدم  دره���م،  مليون   10.7 تكلفته 
املبنى احلايل وبناء معار�س جديدة 
ل��ل��ق��ط��ط ال���رم���ل���ي���ة، واحل���ي���وان���ات 
ومناطق  مم���رات  واإن�����ض��اء  الليلية، 
مرافق  حت�ضني  اإىل  اإ�ضافة  للزوار، 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وتنفذ “ م�ضاندة “ م�ضروع حممية 
قدرها  م�����ض��اح��ة  ع���ل���ى  ال���غ���وري���ال 
تبلغ  بتكلفة  مربعا،  مرتا   8725
ويت�ضمن  دره�����م،  م��ل��ي��ون   17.8
�ضاحات  واإن�ضاء  املبنى احلايل،  هدم 

•• العني-وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �ضركة  با�ضرت 
اأعمال  تنفيذ  “م�ضاندة”  ال��ع��ام��ة 
بحديقة  ت��ط��وي��ري��ة  م�����ض��اري��ع   4
اإن�ضاء  تت�ضمن  بالعني،  احليوانات 
الفيلة،  و�ضفاري  الزواحف،  حديقة 
قط  ومعر�س  ال��غ��وري��ال،  وحممية 
ال���رم���ال ل�����ض��ون ال��ط��ب��ي��ع��ة، وذلك 

بتكلفة تبلغ 152مليون درهم.
وت��اأت��ي امل�����ض��اري��ع اجل��دي��دة يف اإطار 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  روؤي������ة  جت�����ض��ي��د 
ال��ع��امل��ي��ة يف احلفاظ  ال���ري���ادة  ن��ح��و 
على احلياة الرية من خالل دعم 
الطبيعة،  ����ض���ون  ب���رام���ج  وت��ع��زي��ز 
املهددة  احل��ي��وان��ات  على  واحل��ف��اظ 
وحتقيق  واإك���ث���اره���ا،  ب���الن���ق���را����س 
ال��ت��وازن ب��ني النمو واحل��ف��اظ على 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي، اإىل 
جانب ن�ضر الوعي باحلياة الفطرية 
املهددة  ال��ري��ة  الأن������واع  وب��اأه��م��ي��ة 
عليها،  وامل���ح���اف���ظ���ة  ب���الن���ق���را����س 
باحلديقة  الرت�����ق�����اء  ع����ن  ف�����ض��ال 
�ضياحية  وجهة  وجعلها  ومرافقها، 
ع��ل��ى م�ضتوى  ن��وع��ه��ا  م���ن  ف���ري���دة 

ال�ضرق الأو�ضط والعامل.
وقالت �ضركة “م�ضاندة” اإن م�ضروع 
حديقة الزواحف ينفذ على م�ضاحة 
مربع،  م����رت   11،500 ق����دره����ا 
بتكلفة تقارب ال� 30 مليون درهم، 
الزواحف  بيت  مبنى  ه��دم  وي�ضمل 
جديد  م��ب��ن��ى  اإن�������ض���اء  و  ال���ق���ائ���م، 
على  يحتوي  باحلديقة  ل��ل��زواح��ف 
م��ع��ار���س داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ت�ضم 
خمتلف اأنواع الزواحف، اإ�ضافة اإىل 
جزءا  تعد  اأخ���رى  تن�ضيقية  اأع��م��ال 
من خطة تطوير حديقة احليوانات 
�ضياحي  وم��ع��ل��م  ك��م��رف��ق  ب��ال��ع��ني 
ب�ضكل عام،  وال��دول��ة  العني  ب��ارز يف 
ومق�ضدا للزوار وال�ضياح �ضواء من 

الت�ضميم  ع��م��ل  اأث���ن���اء  م�����ض��ت��دام��ة 
اخلا�ضة  للطبيعة  نظرا  والتنفيذ، 
�ضبيل  على  ومنها  امل�����ض��اري��ع،  بتلك 
بعمل  ال���ق���ي���ام  احل�������ض���ر،  امل���ث���ال ل 
طبيعة  تنا�ضب  مم��ي��زة  ت�ضميمات 
هذه امل�ضاريع، واأي�ضا ا�ضتخدام مواد 
اأق�ضى  قابلة لإعادة التدوير حتقق 
اإ�ضافة  املنا�ضبة،  البيئية  املتطلبات 
ا�ضتهالك  م��ع��دلت  تخفي�س  اإىل 
ال�ضتفادة  وحتقيق  واملياه،  الطاقة 
ال�ضم�س،  اأ����ض���ع���ة  م����ن  ال���ق�������ض���وى 

وتطبيق اأعلى معاير اجلودة.
امل�ضاريع  ه�����ذه  اأن  اإىل  واأ������ض�����ارت 
نقلة  منها  الن��ت��ه��اء  عقب  �ضت�ضكل 
الوجه  �ضترثي  وح�����ض��اري��ة  نوعية 
والقت�ضادي  وال�ضياحي  احل�ضاري 
اإب��راز دور  اإىل  اإ�ضافة  ملدينة العني، 
ت�ضاهي  مثالية  كوجهة  احلديقة 
اأرق����ى ال��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 

احلياة الرية.
حديقة  اأ��������ض�������ادت  ج����ان����ب����ه����ا،  م�����ن 
احل�����ي�����وان�����ات ب���ال���ع���ني ب���ال���ت���ع���اون 
امل�ضرتك مع �ضركة رائدة كم�ضاندة 
اأرق��ى معاير  والتي تتميز بتقدمي 
ال����ت����ط����وي����ر ال�����ع�����م�����راين وال���ب���ن���ى 
امل�ضاريع  اأن  م����وؤك����دة  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
للزوار خالل  �ضتتاح  التي  اجلديدة 
بالدرجة  ت��اأت��ي  ال��ق��ادم��ني  العامني 
املوؤ�ض�ضة  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��ا  الأوىل 
ال��ع��امل��ي��ة يف احلفاظ  ال���ري���ادة  ن��ح��و 
ع���ل���ى احل����ي����اة ال����ري����ة م����ن خالل 
الطبيعة  برامج �ضون  وتعزيز  دعم 
وتوفر اخلرات الرائدة يف جمال 
ودعم  ال�ضحراوية،  الرية  احلياة 
وال�ضتثمارية  القت�ضادية  التنمية 
يف اإمارة اأبوظبي ، م�ضتهدفة جميع 
ال��رتك��ي��ز على  م��ع  املجتمع  ���ض��رائ��ح 
الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ب��ت��ق��دمي جتربة 
توعوية تعتمد على التعليم املبتكر 

والتفاعل والكت�ضاف احلر.
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اأخبـار الإمـارات
»الداخلية« تنظم مبادرة »�صيفنا ت�صامح« لأبناء ال�صباط وجميع العاملني

•• اأبوظبي -وام: 

الداخلية  وزارة  يف  واملرا�ضم،  للعالقات  العامة  الإدارة  نظمت 
مبادرة “�ضيفنا ت�ضامح” لأبناء ال�ضباط وجميع العاملني يف 
الوزارة من كل الأعمار، وت�ضمنت برناجما حافال بالفعاليات 
فندق  يف  وذل��ك  والرتفيهية،  والثقافية  الريا�ضية  والأن�ضطة 

�ضاطئ الراحة باأبوظبي.
تاأتي املبادرة تزامنا مع احتفاء الدولة بعام الت�ضامح، و�ضارك 
اأبوظبي،  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة   K9 م��ن  وح����دات  فيها 
الجتماعي  التكافل  املدين، و�ضندوق  للدفاع  العامة  والقيادة 

للعاملني بوزارة الداخلية “ فزعة ».

والرتفيهية  الثقافية  وامل�ضابقات  والأن�ضطة  الفعاليات  وبداأت 
اإدارة  من  اخلزميي  ح�ضن  حليمة  اأول  امل�ضاعد  قدمتها  التي 
مو�ضيقى  فرقة  عزفته  الوطني  بال�ضالم  ال��ع��ام��ة،  ال��ع��الق��ات 
املو�ضيقية  املقطوعات  اأبوظبي، والتي عزفت عددا من  �ضرطة 

التي نالت اإعجاب وجتاوب اجلمهور معها.
ومت توزيع هدايا مقدمة من الإدارة العامة للعالقات واملرا�ضم، 
 “ الداخلية  ب���وزارة  للعاملني  الجتماعي  التكافل  و�ضندوق 
فزعة “ على امل�ضاركني يف امل�ضابقات ومت اإجراء ال�ضحوبات على 

اجلوائز املقدمة للجمهور.
كما مت التوقيع على مبادرة وثيقة املليون مت�ضامح، # مبادرة 
انا ادعم الت�ضامح يف عملي # من قبل عدد كبر من ال�ضباط 

و�ضف ال�ضباط والأفراد واملدنيني والعن�ضر الن�ضائي العاملني 
يف خمتلف قطاعات وزارة الداخلية.

العالقات  اإدارة  م��دي��ر  ال�ضام�ضي  بطي  حممد  العقيد  واأك���د 
العامة يف الوزارة احلر�س على ن�ضر قيم الت�ضامح يف �ضفوف 
الأبناء وتعريفهم به كقيمة اجتماعية ونهجا وطنيا تتميز به 

دولة الإمارات .
للتعريف  املتوا�ضلة  تاأتي �ضمن اجلهود  املبادرة  اإن هذه  وقال 
كنهج  الثقافية  وامل��وروث��ات  الأ�ضيلة  املجتمع  وتقاليد  بعادات 
اأ�ضيل اأر�ضاه املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “ طيب 
وخطط  مبادراتها  يف  الر�ضيدة  القيادة  ور�ضخته   “ ث��راه  اهلل 

عملها املختلفة لتكون نهج واأ�ضلوب حياة لأبناء الإمارات.

�صعود بن �صقر يعتمد  ال�صارة التعريفية ل�صرطة راأ�ض اخليمة 

�صفـة ال�صبطيـة الـق�صائيـة لـرجـال ال�صـرطة يف احلــوادث
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اأع���ت���م���د 
ال��ق��ا���ض��م��ي ع�ضو  ب��ن �ضقر  ���ض��ع��ود 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
راأ�س  ل�ضرطة  التعريفية  ال�����ض��ارة 
باإطالقها  �ضموه  وج��ه  و  اخليمة، 
الأمان  و  ب��الأم��ن  لل�ضعور  ت��ع��زي��زاً 
القيادة  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث  الإم������ارة،  يف 
اخليمة  راأ��������س  ل�����ض��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
التعريفية  ال�����ض��ارة  اإط��الق��ه��ا  ع��ن 
ملنت�ضبيها التي تاأتي �ضمن املبادرات 
الريادية  وامل��م��ار���ض��ات  الب��ت��ك��اري��ة 
لها. واأك��د اللواء علي عبد اهلل بن 
�ضرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان 
ت��وج��ي��ه �ضاحب  اأن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة بتد�ضني 
ملنت�ضبي  التعريفية  ال�����ض��ارة  ه���ذه 
�ضرطة راأ�س اخليمة يعك�س الدعم 
التي  للقيادة  املتوا�ضل  احلكومي 
ت�ضعى دوما للتميز وتقدمي اأف�ضل 
للجمهور  اخل����دم����ة  م�������ض���ت���وي���ات 
وت��ع��زي��ز الأم����ن والأم������ان يف ربوع 

واآليات  ل�ضوابط  تخ�ضع  اخليمة 
حم��������ددة ت���و����ض���ح م����ك����ان وزم������ان 
تعك�س  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا 
ه����وي����ة م��ن��ت�����ض��ب��ي ����ض���رط���ة راأ�������س 
ا�ضتخدامها وفقا  اخليمة وت�ضمن 
ل��ل��وائ��ح وال�����ض��واب��ط امل��ع��م��ول بها 
ق��ان��ون��ي��ا مب��ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى امللكية 
وبالتايل  ب��ه��ا  اخل��ا���ض��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
�ضمان ا�ضتخدامها بال�ضكل الأمثل 
ال���رام���ي ل��ت��ع��زي��ز الأم�����ن والأم�����ان 
ال�ضتجابة  و���ض��رع��ة  امل��ج��ت��م��ع  يف 
للحالت الطارئة والإ�ضهام يف ر�ضم 
وال�ضياح  ال��زوار  اأم��ام  �ضورة جيدة 
راأ������س اخليمة  ال���ق���ادم���ني لإم������ارة 
التي ت�ضر بخطى واثقة يف طريق 
التقدم والتميز يف خمتلف املناحي 
اللواء علي  احلياتية. واأف��اد �ضعادة 
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ل��وان ال��ن��ع��ي��م��ي اأن 
خالل  وم��ن  اخليمة  راأ����س  �ضرطة 
الريادية  واخل��ط��وة  املمار�ضة  ه��ذه 
العاملية  ال��ت��ج��ارب  م���ن  ا���ض��ت��ف��ادت 
لأهدافها  حتقيقا  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
ك��ف��اءة اجلهاز  امل��و���ض��وع��ة يف رف���ع 

هذه املبادرة �ضكون لها دور اأي�ضا يف 
دفع م�ضرة حتقيق روؤي��ة واأهداف 
وزارة الداخلية نحو حتقيق املزيد 

من النجاح .
ال�ضارة  اأن  ع��ل��ى  ���ض��ع��ادت��ه  و����ض���دد 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ل���رج���ال ���ض��رط��ة راأ����س 

تعزز  ب�����ض��ورة  ال�ضتجابة  و���ض��رع��ة 
مفهوم الأم��ن والأم��ان لدى اأفراد 
امل��ج��ت��م��ع وت��ب�����ض��ط ���ض��ي��ط��رة رجال 
ال�����ض��رط��ة يف م��ث��ل ه���ذه احل����وادث 
وامل��خ��ال��ف��ات امل��روري��ة وغ��ره��ا من 
الأم�����ور ال��ت��ي ت��دخ��ل ���ض��م��ن عمل 

الإمارة وفق اأف�ضل املمار�ضات.
واأ�ضار قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة 
ل�ضرطة  التعريفية  ال�ضارة  اأن  اإىل 
راأ������س اخل��ي��م��ة ���ض��ت�����ض��ه��م يف اإب�����راز 
الق�ضائية لرجال  ال�ضبطية  �ضفة 
املفاجئة  احل�����وادث  ويف  ال�����ض��رط��ة 

واخ��ت�����ض��ا���س رج���ال ال�����ض��رط��ة مما 
رف���ع  يف  ف����اع����ل  دور  ل����ه  ����ض���ي���ك���ون 
اإىل  ال�ضرطة  م�ضتوى كفاءة رجال 
احلد الأق�ضى املمكن ومد وتعزيز 
الفئات  كافة  مع  التوا�ضل  ج�ضور 
اأن  مو�ضحا   ، املجتمعية  وال�ضرائح 

ومنت�ضبيه  ب�����الإم�����ارة  ال�����ض��رط��ي 
وتقريب امل�ضافة بني رجال ال�ضرطة 
واأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
منت�ضبي  وا���ض��ت��ع��داد  جهوزية  رف��ع 
التعامل  راأ�����س اخل��ي��م��ة يف  ���ض��رط��ة 
الطارئة  واحل�����وادث  احل����الت  م��ع 
اإىل  م�ضرا   ، واق��ت��دار  ك��ف��اءة  بكل 
اأنه مت و�ضع عدة مراحل للت�ضويق 
التعريفية  ب��ال�����ض��ارة  وال��ت��ع��ري��ف 
تت�ضمن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ل�����ض��رط��ة 

لالإعالن  ���ض��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  ع��ق��د 
عنها واإعداد مادة فيلمية للتعريف 
ب��ه��ا ون�����ض��ره��ا وال���ض��ت��ع��ان��ة بعدد 
التوا�ضل  و�ضائل  يف   املوؤثرين  من 
يف  ن�ضرها  ج��ان��ب  اإىل  الجتماعي 
راأ�س  ل�ضرطة  الر�ضمية  احل�ضابات 
اخليمة وتوزيع كتيبات ومطبوعات 
ال�ضينما  دور  رواد  ع��ل��ى  تعريفية 
واملوؤ�ض�ضات  ال��ت��ج��اري��ة  وامل����راك����ز 

التعليمية وغرها.

حممد بن �صعود القا�صمي ياأمر باإن�صاء حمكمة راأ�س اخليمة التجارية
•• راأ�س اخليمة - وام: 

راأ�س  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأم���ر 
اخليمة  راأ���س  حمكمة  باإن�ضاء  ب��الإم��ارة،  الق�ضاء  جمل�س  رئي�س  اخليمة، 
ق�ضاء  وت�����ض��م  ال��ت��ج��اري��ة  ال���دع���اوى  يف  متخ�ض�ضة  كمحكمة  ال��ت��ج��اري��ة 
متخ�ض�ضني يف نظر هذا النوع من الدعاوى، ونفاذا لذلك �ضدر القانون 
رقم 1 ل�ضنة 2019 يف 30-6-2019 على اأن تبداأ املحكمة اجلديدة 

اأعمالها يف مطلع �ضهر �ضبتمر القادم.
وا�ضتئنافية  وكلية  جزئية  دوائ��ر  من  املحكمة  اإن�ضاء  على  القانون  ون�س 
ومتييز وتنفيذ لالأحكام ال�ضادرة منها ب�ضكل م�ضتقل عن التقا�ضي املدين 
كما ن�س على ان�ضاء مكاتب اإدارة الدعاوى التجارية املتخ�ض�ضة بتح�ضر 

الدعاوى قبل اإحالتها على الق�ضاة للف�ضل فيها.
وقال �ضعادة امل�ضت�ضار اأحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة املحاكم يف راأ�س 
ت�ضكل  نوعية جديدة  اإ�ضافة  التجارية  راأ���س اخليمة  اإن حمكمة  اخليمة 

م�ضارا فريدا للتقا�ضي يف الدعاوى التجارية تعك�س الهتمام البالغ من 
�ضمو ويل عهد راأ�س اخليمة بتطوير الق�ضاء وتاأهليه ليكون ق�ضاء متقدما 
يف م�ضاف الدول املتقدمة قادر على ح�ضم النزاعات التجارية وفقا لأعلى 
باحرتاف  تتمتع  بخرات  م�ضتعينا  اخل�ضو�س  هذا  يف  الدولية  املعاير 
على  والطماأنينة  التامة  الثقة  املتقا�ضني  نفو�س  يبعث يف  وفني  قانوين 
حققت  التي  الف�ضل  �ضرعة  اإىل  بالإ�ضافة  وجودتها  الإج���راءات  �ضالمة 

حماكم راأ�س اخليمة اجنازاً عاملياً فيه ب�ضهادة البنك الدويل.

اجناز  ب�ضرعة  العمل  لفرق  �ضدرت  تعل�����يماته  باأن  اخل�����اطري  واأ�ض����اف 
وقت���ها  يف  التج����ارية  املح�����كمة  ب��دء  ل�ض�����مان  ال��الزم��ة  التجه�����يزات 

املحدد.
اإىل  والعرفان  ال�ضكر  اآي��ات  اأ�ضمى  لرفع  املنا�ضبة  ه��ذه  اخلاطري  وانتهز 
�ضمو ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�ضاء الذي يقود التطوير 
والتحفيز امل�ضتمر الذي يحظى به ق�ضاء اإمارة راأ�س اخليمة الأمر الذي 

مكنه من الريادة يف حتقيق العدالة و�ضرعة الف�ضل يف النزاعات.

هيثم بن �صقر القا�صمي يكرم اأوائل الثانوية واملتميزين يف دبا احل�صن
•• ال�صارقة -وام:

ب�����ن �ضقر  ه���ي���ث���م  ال�������ض���ي���خ  ك������رم 
�ضمو  نائب رئي�س مكتب  القا�ضمي 
اأم�س  ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة  يف  احل���اك���م 
اأوائل  الول الطلبة املتميزين من 
واحلا�ضلني  ال���ع���ام���ة  ال���ث���ان���وي���ة 
مدار�س  يف  ال��ت��م��ي��ز  ج���وائ���ز  ع��ل��ى 
دب���ا احل�����ض��ن خ���الل احل��ف��ل الذي 
اأولياء اأمور الطلبة  نظمه جمل�س 
احل�ضن  دبا  مدينة  يف  والطالبات 
ال�ضارقة  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م. ح�����ض��ر احل��ف��ل - الذي 
اأقيم يف املركز الثقايف بدبا احل�ضن 
“ ال��ت�����ض��ام��ح طريق  حت���ت ع���ن���وان 
“ - الدكتور �ضعيد م�ضبح  التميز 
ال�ضارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 
عام  اأم���ني  امل���ال  وحم��م��د  للتعليم 
وعلي  للتعليم  ال�����ض��ارق��ة  جم��ل�����س 
ال�ضارقة  ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر  احل��و���ض��ن��ي 
الدوائر  ومديرو  اخلا�س  للتعليم 

والتمثيلية  ال�ضامتة  امل�ضاهد  بني 
اأب���دع يف جت�ضيدها  ال��ت��ي  ال��ه��ادف��ة 
فيديو  ع���ر����س  ب���ج���ان���ب  ال��ط��ل��ب��ة 
ان���������ض����ج����ام����ا م������ع �����ض����ع����ار احل���ف���ل 

ل�ضركاء  ال���دائ���م���ة  وال����ع����ط����اءات 
والأف����راد  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن  املجل�س 
والتي كانت خر عون لأداء ر�ضالته 
متمنيا  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة..  ال��رتب��وي��ة 

�ضعيد  الدكتور  يرافقه  القا�ضمي 
م�ضبح الكعبي وحممد را�ضد ر�ضود 
- يف ختام احلفل - �ضركاء املجل�س 
جوائز  على  احلا�ضلني  والطلبة 

الطلبة  اأم���ور  واأول��ي��اء  احلكومية 
را�ضد  حممد  اأ�ضاد  و   . والطالبات 
ر������ض�����ود رئ���ي�������س جم���ل�������س اول����ي����اء 
املبذولة  ب��اجل��ه��ود  ال��ط��ل��ب��ة  اأم����ور 

التميز”  ط����ري����ق  “الت�ضامح 
للمغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه« .
ب����ن �ضقر  ال�������ض���ي���خ ه��ي��ث��م  وك������رم 

ا�ضتكمال  واخلريجات  للخريجني 
م�����ض��اره��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي الأك���ادمي���ي 

خلدمة وطنهم .
تنوعت  ف��ق��رات  احل��ف��ل  ت�ضمن  و 

الثانوية  واأوائ����ل  ب��ال��دول��ة  التميز 
املراحل  العامة واملتفوقني جلميع 
ال��درا���ض��ي��ة ال���ذي بلغ ع��دده��م 30 

طالبا وطالبة.

غرفة عجمان تنظم دورة ا�صرتاتيجيات ال�صراف البتكاري وتطبيق معايري اجلودة والتميز
•• عجمان- الفجر: 

“ا�ضرتاتيجيات  ب��ع��ن��وان  دورة  ع��ج��م��ان  و���ض��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
بالتعاون  وذلك  والتميز”،  اجل��ودة  معاير  وتطبيق  البتكاري  ال�ضراف 
مع “قنديل التعليمية” اأحد امل�ضاريع املعرفية الرائدة ملوؤ�ض�ضة حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم للمعرفة، بهدف الطالع على اف�ضل ال�ضاليب احلديثة 
لعداد اخلطط ال�ضرتاتيجية والت�ضغيلية مبا يخدم بيئة العمل وينعك�س 

على املوظفني واملتعاملني وي�ضب يف جودة اخلدمات.
�ضارك يف الدورة التي نظمت يف فندق فرمونت عجمان على مدار 3 اأيام 
الدورة  وقدم  والتنفيذية  ال�ضرافية  الفئات  من  عجمان  غرفة  موظفي 

ال�ضتاذ ه�ضام حممد علي. 
الدورة ال�ضرتاتيجيات الدارية وال�ضرافية والبداعية،  تناولت حماور 
العمل  منظومة  وحت�ضني  لتطوير  العمل  ف��رق  ودور  ممار�ضتها  وكفاءة 
ومداخل تطبيق اإدارة اجلودة ال�ضاملة، كما تناولت الدورة عدد من ور�س 

العمل والتمارين العملية للم�ضاركني.
واك�����دت خ������ولة خ������لفان املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم املوؤ�ض�ضي 
بالآليات  امل�ضاركني  ت��زوي��د  اإىل  هدفت  ال���دورة  ان  عج����مان،  غ�����رفة  يف 
احلديثة لو�ضع اخلطط واك�ضابهم املهارات ال�ضرافية والقدرات العلمية 
الداري  والتوا�ضل  اجلماعي  العمل  وم��ه��ارات  والب���داعية  والف�����كرية 
الداء  وحت�ضني  احلديثة  الدارة  ا�ضاليب  من  امل�ضاركني  ومتكني  الفعال 
ال��ع��م��ل، وط���رق التفكر الي��ج��اب��ي وخ��ل��ق بيئة عمل  ب��ك��ف��اءة  والرت���ق���اء 

حمفزة.
واو�ضحت ان غرفة عجمان حتر�س ب�ضكل م�ضتمر على تنظيم الدورات 
املتخ�ض�ضة لتعزيز قدرات املوظفني وتنمية معارفهم مبا يعزز من جودة 

وخمرجات العمل ويواكب تطلعات متعاملي غرفة عجمان.
والبتكار يف  تعزز من عمليات اجل��ودة  ال��دورة كونها  اهمية  اإىل  م�ضرة 
ال��دورة قامت خولة خلفان بتكرمي املحا�ضر و  غرفة عجمان، ويف ختام 

كافة امل�ضاركني يف الدورة.
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اأخبـار الإمـارات
انعقاد ور�صة ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية واإدارة احلمالت النتخابية بالحتاد الن�صائي

•• اأبوظبي-وام: 

املراأة  اأن  العام  الن�ضائي  الحت��اد  مديرة  ال�ضويدي  ن��ورة  �ضعادة  اأك��دت 
يف  الكامل  ب��دوره��ا  للقيام  وم��وؤه��ل��ة  ج��اه��زة  الآن  اأ�ضبحت  الم��ارات��ي��ة 
جميع قطاعات وميادين العمل املختلفة يف الدولة بف�ضل الدعم الذي 
للمراأة  توليه  ال��ذي  والهتمام  الدولة  يف  الر�ضيدة  القيادة  من  تلقاه 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 

الأ�ضرية .
وقالت ال�ضويدي - يف ت�ضريح لها مبنا�ضبة انعقاد ور�ضة “ثقافة امل�ضاركة 
ال�ضيا�ضية واإدارة احلملة النتخابية” مبقر الحتاد ام�س بالتعاون مع 

وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني الإحتادي - اإن املراأة جاهزة لكل 
عمل �ضيا�ضي اأو اقت�ضادي وقد اأثبتت ذلك يف كثر من املواقع وحققت 
نتائج مذهلة وللمراأة حاليا متثيل مهم يف املجل�س الوطني الحتادي 
وهي الآن على ا�ضتعداد للقيام بواجبها يف املجل�س بعد اأن اأعلنت القيادة 

الر�ضيدة رفع ن�ضبة التمثيل لها لت�ضبح 50 باملائة .
من جانبها قالت اأحالم اللمكي مديرة اإدارة البحوث والتنمية بالحتاد 
الن�ضائي اإن هذه الور�ضة تاأتي �ضمن فعاليات حملة فاطمة بنت مبارك 
وزارة  مع  بالتعاون  العام  الن�ضائي  الحت��اد  ينظمها  التي   50  –  50
الور�ضة  اأن  اإىل  ..م�ضرة  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون  ال��دول��ة 
ا�ضتهدفت القطاع الن�ضائي ممن اأدرجت اأ�ضماوؤهن يف الهيئة النتخابية 
بهدف التاأكيد على اأهمية م�ضاركتهن ال�ضيا�ضية كناخبات اأو ممن لهن 

حق الت�ضويت اأو كمر�ضحات.
�ضوؤون  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  الغفلي  �ضعيد  الدكتور  �ضعادة  واأو���ض��ح 
الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون  ال��دول��ة  وزارة  يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
الذي حا�ضر يف الور�ضة اأنه مت تعريف امل�ضاركات بالجراءات التنظيمية 
ل��ل��ح��م��الت الن��ت��خ��اب��ي��ة وم���ا ه��ي واج���ب���ات ال��ن��اخ��ب وم���ا ل��ه وم���ا عليه 
..وا�ضتعر�س م�ضرة التمكني ال�ضيا�ضي للمراأة يف النتخابات ال�ضابقة 
يف العوام 2006 و 2011 و 2015 وكيف كانت حيث اأبدى التطلع 
اأك��ر يف النتخابات  امل��راأة فاعلة يف دوره��ا وتقوم به ب�ضورة  لأن تكون 

القادمة.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ق��رار  على  الور�ضة  خ��الل  احلا�ضرات  واطلعت 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برفع ن�ضبة متثيل 

املراأة اىل 50 باملائة يف املجل�س الوطني الحتادي وكيف �ضيتم حتقيق 
هذه الن�ضبة.

وهو  مو�ضى  علي  امل�ضت�ضار  فيه  فتحدث  الور�ضة  من  الثاين  ال�ضق  اما 
م�ضت�ضار فني باملجل�س الوطني الحتادي حيث تناول مهارات ت�ضميم 
اخلطط  ببع�س  امل�����ض��ارك��ات  ت��زوي��د  ومت  النتخابية  احل��م��الت  وادارة 
ال�ضرتاتيجية والنقاط الواجب الرتكيز عليها والخذ بعني العتبار 
الفرتة  خ��الل  النتخابية  احل��م��الت  ت�ضميم  ل��دى  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات 
اخل��ا���ض��ة. ���ض��ارك��ت يف ال��ور���ض��ة جم��م��وع��ة م��ن ال��ن�����ض��اء ال��الت��ي ميثلن 
املدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  الحت��ادي��ة  املوؤ�ض�ضات  يف  خمتلفة  قطاعات 
�ضيرت�ضحن  النتخابية وجزء منهن  الهيئة  اأ�ضماوؤهن يف  التي ظهرت 

يف النتخابات املقبلة.

حاكم ال�صارقة يوجه باإن�صاء �صبكة �صرف �صحي يف مدينة خورفكان
•• ال�صارقة -وام: 

وجه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بال�ضارقة  العامة  الأ���ض��غ��ال  دائ���رة 
ب��اإن�����ض��اء ���ض��ب��ك��ة ���ض��رف ���ض��ح��ي يف 

مدينة خورفكان.
املهند�س علي بن  اأعلن ذلك ام�س 
���ض��اه��ني ال�����ض��وي��دي رئ��ي�����س دائ���رة 

الأ�ضغال العامة بال�ضارقة .
اإن�ضاء  اأن م�ضروع  ال�ضويدي  و ذكر 
املتكاملة  ال�ضحي  ال�ضرف  �ضبكة 
ال�ضرف  م��ي��اه  م��ع��اجل��ة  وحم��ط��ة 
يف مدينة كلباء و�ضل اإىل مراحله 
ينتهي  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  الأخ������رة 
بتكلفة  ال��ق��ادم  ال�ضهر  مطلع  م��ع 
اإىل  .. م�ضراً  310 مليون درهم 
اخلطة  ���ض��م��ن  ي��ق��ع  امل�������ض���روع  اأن 
كما  ل����ل����دائ����رة  الإ����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأه����داف اخلطة  م��ن  ج����زءاً  ي�ضكل 
لالإمارة  ال�ضاملة  الإ�ضرتاتيجية 
ال�ضحي  ال�ضرف  �ضبكات  بتطوير 
يف الإم�����ارة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 
العمراين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال�����ض��ارق��ة 
الكثافة  ذات  املناطق  بحيث تغطي 

ال�ضكانية العالية يف كلباء.
واأ�ضاف اأنه و بتوجيه من �ضاحب 
ال�ضمو حاكم ال�ضارقة �ضيتم تنفيذ 

املباين  و�ضالت فرعية تربط بني 
ال��ق��ائ��م��ة وال�����ض��ب��ك��ات امل��ن��ف��ذة التي 
�ضتقوم الدائرة بالتعاون مع بلدية 
و�ضتقوم  بتنفيذها  ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة 
ب�ضبكة  امل���ب���اين  وت��و���ض��ي��ل  ب��رب��ط 
لتخدم  اجلارية  ال�ضحي  ال�ضرف 
مبنى   82 منها  مبنى   2217
حكومي يتم اإعفاء تلك املباين من 
 58 و  التو�ضيل  وتكاليف  ر���ض��وم 
م�ضكنا   2077 و  جت���اري���ا  م��ب��ن��ى 
م�ضكنا   557 م��ن��ه��ا  ل��ل��م��واط��ن��ني 
اخلدمات  دائرة  من  للم�ضتفيدين 
الإع���اق���ة  ذوي  م���ن  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وكبار ال�ضن يتم اإعفاوؤهم من كافة 
الر�ضوم اأما الباقي والبالغ عددهم 
م�ضاكنهم  رب���ط  ���ض��ي��ت��م   1520
وت�ضهيل  ال�ضحي  ال�ضرف  ب�ضبكة 

ال���ت���و����ض���ي���ل ع��ل��ي��ه��م على  اأج��������ور 
مدار  على  ُت�ضدد  واأق�ضاط  دفعات 
ع��ام واح���د. و يبلغ ط��ول خطوط 
كيلو مرتاً   111 املنفذة  ال�ضبكات 
الرئي�ضة  اخل��ط��وط  ب��ني  م��وزع��ة 
والفرعية بالإ�ضافة اإىل خط �ضخ 
كيلو   10 بطول  ري  واآخ��ر  رئي�س 
امل�ضطحات  مرت يزيد من م�ضاحة 
اخل�ضراء ويرويها وترتاوح اأقطار 
 1،200 اإىل   160 من  الأنابيب 
الرئي�ضة  ال�ضخ  حمطة  وفيها  مم 
وحمطة ال�ضخ الفرعية بالإ�ضافة 
اإىل حمطة معاجلة مياه ال�ضرف 

يف  اجلوفية  امل��ي��اه  من�ضوب  ارت��ف��اع 
مناطق العمل و طبيعة الرتبة يف 
املدينة وعملية نزح املياه بالإ�ضافة 
اإىل امتزاج املياه اجلوفية بالرتبة 
اللينة ا�ضافة اىل اأعمال الت�ضويات 
خا�ضة  اجلبلي  والقطع  الرتابية 
ال��ت��ي قامت  امل��ن��اط��ق اجل��ب��ل��ي��ة  يف 
باأعمال قطع كميات  الدائرة  فيها 
كما  الأم���اك���ن  بع�س  وردم  ك��ب��رة 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  م����ع  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  مت 
والعمل  ب��ال�����ض��ارق��ة  وامل���وا����ض���الت 
جنبا اإىل جنب على م�ضروع تعبيد 

الطرق يف تلك املناطق.

غالون  األ���ف   50 ب�ضعة  ب��خ��زان��ات 
الرت�ضيب  اأح�����وا������س  وت��ت�����ض��م��ن 
التحكم  وم��رك��ز  امل�ضخات  وغ��رف 
واأحوا�س التهوية وخزان التوازن . 
واأكد رئي�س دائرة الأ�ضغال العامة 
امل�ضروعات  ه����ذه  اأن  ب��ال�����ض��ارق��ة 
ل��ل��م��دي��ن��ة ت�����ض��ه��م وب�����دور ك��ب��ر يف 
وال�ضحة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
ال���ع���ام���ة وال�������ض���الم���ة م����ن خالل 
ال�ضحي  لل�ضرف  �ضبكات متكاملة 
وتزيد فر�س ال�ضتثمار اإىل جانب 
زي����ادة امل�����ض��ط��ح��ات اخل�����ض��راء من 
املعاجلة  ل��ل��م��ي��اه  ال�����ري  خ���ط���وط 

ال�ضحي ب�ضعة 3700 لرت مكعب 
اإن�ضاء  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ال���ي���وم  يف 

تفتي�س. غرفة   1000
يف  العمل  اأن  اىل  ال�ضويدي  واأ�ضار 
الكثر  تطلب  ال�ضكانية  امل��ن��اط��ق 
الأماكن  يف  �ضيما  ل  احلر�س  من 
�ضكنية  م�����ن�����ازل  حت����ت����وي  ال����ت����ي 
اأ�ضرار  اأي  وقوع  لتاليف  وتاريخية 
اأعمال  اأن  خا�ضة  تلحق  اأن  ممكن 
احلفر بلغت يف بع�س املناطق 14 
الأر����س ل�ضيما  م��رتاً حتت �ضطح 
يزيد  ما  �ضاحلية  مدينة  كلباء  اأن 
ب�ضبب  والعمل  من �ضعوبة احلفر 

مبنى   2217 امل�����ض��روع  ي��خ��دم  و 
ق��ائ��م��اً ح��ال��ي��اً ت��ت��ن��وع م���ن ف��ل��ل / 
جتارية  وب��ن��اي��ات  �ضكنية   / مباين 
وحم������ط������ات وق����������ود وح�������دائ�������ق و 
�ضرطة  وم�����راك�����ز  م�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات 
يف  وم�ضاجد  وم��دار���س  وح�ضانات 
مربع  ال�ضاف  اأبرزها  منطقة   13
و خور  القلعة  و   19 و مربع   16
كلباء و الردي و العود و القاد�ضية 

و ال�ضدرة و حطني و اخلوير.
املعاجلة  حم���ط���ة  ����ض���ع���ة  وت���ب���ل���غ 
و  ال��ي��وم  يف  مكعب  ل��رت   3700
التي انتهت منها الدائرة يف كلباء 

�ضحيا كما تقلل احلاجة اإىل وجود 
�ضهاريج وبالتايل ت�ضهم بان�ضيابية 

احلركة املرورية .
و قدم رئي�س دائرة ال�ضغال �ضكره 
والقيادة  ك��ل��ب��اء  ب��ل��دي��ة  م���ن  ل��ك��ل 
هيئة  و  ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة 
بال�ضارقة  وامل���وا����ض���الت  ال���ط���رق 
واملجل�س البلدي ملدينة كلباء على 
امل�ضروع  ل���رى  ال���دائ���م  ت��ع��اون��ه��م 
النور .. مثمنا تعاون اأهايل مدينة 
العمل  لطبيعة  وتفهمهم  ك��ل��ب��اء 
ال���ك���ب���ر لخ��������راج هذا  ودع���م���ه���م 

امل�ضروع حيز التنفيذ.

لعبور  غرامة  درهم   400
مطبات امل�صاة بطريقة خاطئة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأجنزت دائرة اخلدمات براأ�س اخليمة م�ضروع �ضيانة مطبات عبور امل�ضاة 
اأثناء  لتمكني م�ضتخدميها من عبورها ب�ضورة جتنبهم احلوادث املرورية 

ال�ضر عليها .
الدولة  وامل���رور الحت���ادي على م�ضتوى  ال�ضر  ق��ان��ون  اأن   امل��ع��روف  وم��ن 
العالقة بني املركبات وامل�ضاة بالنحو الذي ي�ضمن �ضالمة امل�ضاة من خالل  
قواعد واإجراءات ال�ضبط املروري حيث ن�ضت مادته رقم 95 ب�ضاأن اإيقاف 

املركبة على ممر عبور امل�ضاة بغرامة 500 درهم .
امل�ضاة  اأماكن عبور  ال�ضائقني احرتام  ال�ضر ينبغي على   ومبوجب قانون 
 65 رق��م  امل���ادة  بينما ن�ضت   ، ذل��ك  التعليمات وحقوقهم يف  وع��دم جت��اوز 
للمارة  خطر  ت�ضبب  بطريقة  مركبة  اإي��ق��اف  ب�ضاأن  دره��م   400 بغرامة 
 69 واإي��ق��اف��ه��ا بطريقة تعرقل ح��رك��ة امل�����ض��اة ، يف ح��ني ج���اءت امل���ادة رق��م 
للم�ضاة يف  الأول��وي��ة  اإعطاء  لعدم  نقاط مرورية  و6  دره��م   500 بغرامة 
الأماكن املخ�ض�ضة لعبورها ، وفر�ضت املادة رقم 89 بغرامة 400 درهم 
لعبور امل�ضاة للطريق من غر الأماكن املخ�ض�س لعبورهم وعدم التزامهم 

بالإ�ضارات ال�ضوئية .
عليهم  يتحتم  ال�ضر  قانون  ف��ان  الهوائية  ال��دراج��ات  لراكبي  وبالن�ضبة   
اتباع ا�ضرتاطات ال�ضالمة عند عبورهم مطبات امل�ضاة التي تت�ضمن الطرق 
ال�ضحيحة والتاأكد من خلو الطريق من املركبات وعدم الإن�ضغال بالهاتف 
اأو بغره اأثناء العبور ملا لذلك من خطورة بالغة تعر�ضهم اإىل خطر الوقوع 

بحوادث الده�س .

الإمارات جتدد اأمام جمل�س حقوق الإن�صان ترحيبها بـ»اتفاق ال�صودان«

يف اإطار البند العا�ضر، مبا يف ذلك 
ال��ك��ف��ي��ل��ة بفتح  ال�����ض��ب��ل  ال��ن��ظ��ر يف 
حلقوق  ال�ضامي  للمفو�س  مكتب 
بالتن�ضيق  ال�����ض��ودان،  يف  الإن�����ض��ان 

والتعاون مع ال�ضلطات يف البالد.

ع���ن ال��ت��ق��دي��ر مل���ا ي��ق��وم ب���ه مكتب 
املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإن�ضان 
جانب  اإىل  للم�ضاهمة  ج��ه��ود  م��ن 
مّت  م��ا  تنفيذ  ال�����ض��ودان يف  حكومة 
تقنية  م�ضاعدة  من  عليه  الت��ف��اق 

ولفتت الكلمة اإىل اأن دولة الإمارات 
بالغني  واه����ت����م����ام  ب���ق���ل���ق  ت���ت���اب���ع 
امل��رح��ل��ة ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ميّر 
ارتياحها  عن  وتعر  ال�ضودان  بها 
اإليه  التو�ضل  مت  ال���ذي  ب��الت��ف��اق 

•• جنيف -وام:

عرت دولة المارت عن ارتياحها 
اإليه  ل��الت��ف��اق ال���ذي مت ال��ت��و���ض��ل 
اجل��اري يف جمهورية  يوليو   5 يف 
هذا  ي�����ض��ك��ل  اأن  اآم����ل����ة  ال���������ض����ودان 
ي�ضود  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  الت����ف����اق 
خاللها الأمن وال�ضتقرار حتقيقا 
ل���ت���ط���ل���ع���ات ال�������ض���ع���ب ال���������ض����وداين 
ال�ضقيق. جاء ذلك يف كلمة الدولة 
التي القاها خليفة �ضامل املزروعي، 
اخلارجية  وزارة  يف  اأول  �ضكرتر 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل اأم�����ام ال�����دورة 
حقوق  ملجل�س  والأرب��ع��ني  احلادية 
التفاعلي  احلوار  اإطار  يف  الإن�ضان 
م����ع اخل����ب����ر امل�������ض���ت���ق���ل اخل���ا����س 

بال�ضودان.
كلمته  م�ضتهل  يف  امل��زروع��ي  واأك���د 
اإىل  ان�������ض���م���ام دول�������ة الإم������������ارات 
ٌمعّرا  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ب��ي��ان 

تاأمل  وه���ي   2019 ي��ول��ي��و   5 يف 
اأن ي�ضكل مرحلة جديدة ي�ضود  يف 
خاللها الأمن وال�ضتقرار حتقيقا 
ل���ت���ط���ل���ع���ات ال�������ض���ع���ب ال���������ض����وداين 

ال�ضقيق.
كما عّرت الكلمة عن الأمل يف اأن 
يلقى هذا التفاق امل�ضاعدة يف دعم 
حرب  وجت��ن��ب  ال�ضلمي  الن��ت��ق��ال 
اأخ�����رى يف امل��ن��ط��ق��ة، م���وؤك���دة على 
ل�ضمان  اجل��ه��ود  ا�ضتمرار  اأهمية 
الطرفني  ب���ني  ال�����ض��ل��م��ي  احل������وار 
موؤ�ض�ضات  ا�ضتمرارية  يحقق  مم��ا 
الدولة وا�ضتقرار اأمنها من خالل 
املطالب  م��ع  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ف��اع��ل 

ال�ضعبية.
اأم��ام جمل�س  ونّوهت كلمة الدولة 
امل��ن��ع��ق��د بجنيف  ح��ق��وق الإن�����ض��ان 
التطورات  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  اأن����ه  اإىل 
الإيجابية اجلارية حاليا، ي�ضتحق 
بند  م�����ن  ي����خ����رج  ان  ال�����������ض�����ودان 

واإن��ه��اء ولية  الإج���راءات اخلا�ضة 
خارطة  ع����ر  امل�����ض��ت��ق��ل  اخل����ب����ر 
بني  عليها  ومتفق  حم��ددة  طريق 
حقوق  وجمل�س  ال�ضودان  حكومة 

الإن�ضان لتعزيز امل�ضار النتقايل.
و������ض�����ددت ال���ك���ل���م���ة ع���ل���ى اح�����رتام 
ال�ضودان  ل�����ض��ي��ادة  الإم�����ارات  دول���ة 
م��ع ال��دع��وة اإىل ���ض��رورة احلفاظ 
اأرا�ضيه..  ووح���دة  ا�ضتقراره  على 
الإن�ضان  حقوق  جمل�س  دع��ت  كما 
حلقوق  ال�ضامي  املفو�س  ومكتب 
الو�ضع  يف  ينظرا  اأن  اإىل  الإن�ضان 
ال�ضودان  يف  احل�����ايل  الن���ت���ق���ايل 
خا�ضة  اجلديدة،  للمعطيات  وفقا 
وان ال�����ض��ودان احل��دي��ث اأع��ط��ى كل 
ال�����ض��م��ان��ات ب���اأن���ه ق����ادر ع��ل��ى بناء 
وتعاون  مب�ضاعدة  املوؤ�ض�ضات  دول��ة 
لحتياجاته  وفقا  الدويل  املجتمع 
تدخل  اأي  وب�������دون  وت���ط���ل���ع���ات���ه، 

خارجي.

جلنة التعداد ال�صجلي لإمارة عجمان تناق�س خطة ومنهجية عملها
•• عجمان - وام:

ال�ضيخ  برئا�ضة  اجتماعاتها،  اأوىل  ال�ضجلي  للتعداد  العليا  اللجنة  عقدت 
اللجنة  رئي�س  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  را�ضد بن حميد 
ومنهجية  خطة  مناق�ضة  متت  حيث  عجمان،  يف  ال�ضجلي  للتعداد  العليا 
�ضجل  اإن�ضاء  اإىل  يهدف  وال��ذي  عجمان  لإم��ارة   2020 ال�ضجلي  التعداد 
مركزي لبيانات ال�ضكان وامل�ضاكن واملن�ضاآت ذات جودة عالية وادامة تغطية 
على  للم�ضروع  التنفيذية  اخلطة  وتعتمد  اآن��ي��ة.  ب�ضفة  وحمدثة  �ضاملة 
الدولية يف عملية  والتو�ضيات  واملنهجيات  املمار�ضات  واأبرز  اأف�ضل  تطبيق 
ال�ضجلي  التعداد  يف  البيانات  جمع  لعملية  الرقمي  الإح�ضائي  التحول 
 ،2020 ال�ضجلي  للتعداد  الفنية  اللجنة  ت�ضكيل  كما مت   .2020 املوّحد 
والإ�ضراف  العمل  �ضر  تنظيم  من  امل�ضروع  مراحل  جميع  على  لالإ�ضراف 
على التعداد، واإع��داد التقارير الدورية عن �ضر عمل اللجنة ورفعها اإىل 
اللجنة العليا للتعداد ال�ضجلي وت�ضكيل فرق فرعية ت�ضمنت فريق �ضجل 
الفراد  �ضجل  وفريق  املن�ضاآت  �ضجل  وفريق  امل�ضاكن  �ضجل  وفريق  املباين 

وفريق التقييم و�ضبط اجلودة وفريق ا�ضتخراج البيانات ون�ضر النتائج.
ح�ضر الجتماع اأع�ضاء اللجنة اللواء ال�ضيخ �ضلطان بن عبداهلل النعيمي 
القائد العام ل�ضرطة عجمان، و�ضعادة عبدالرحمن حممد النعيمي، مدير 
عام دائرة البلدية والتخطيط، واملهند�س الدكتور �ضعيد �ضيف املطرو�ضي 
اأمني عام املجل�س التنفيذي، و�ضعادة علي عي�ضى النعيمي مدير عام دائرة 
املديرة  احلبي�ضي  �ضعيد  هاجر  ال��دك��ت��ورة  و���ض��ع��ادة  القت�ضادية،  التنمية 

التنفيذية ملركز عجمان لالإح�ضاء والتناف�ضية.
الح�ضائية  امل�ضاريع  من   ،2020 املوّحد  ال�ضجلي  التعداد  م�ضروع  ويعُدّ 
ذات الأولوية والتي يعمل مركز عجمان لالإح�ضاء والتناف�ضية على الإعداد 
لها وتنفيذها ح�ضب اخلطة الوطنية يف عام 2020 من اأجل دعم وتوفر 

اإح�ضاءات من�ضقة وذات جودة عالية.
لدى  الداري��ة  ال�ضجالت  من  البيانات  جمع  على  التعداد  منهجية  وتقوم 
ل�ضجل  اآنية  ب�ضفة  الح�ضائية  والبيانات  املوؤ�ضرات  وانتاج  املعنية  اجلهات 
الأفراد  العد جميع  واملن�ضاآت، ويدخل يف عملية  واملباين  وامل�ضاكن  ال�ضكان 
ومن  عجمان  اإم���ارة  ح��دود  داخ��ل  املتواجدين  املواطنني  وغ��ر  املواطنني 
�ضمنها مدينة عجمان ومنطقة م�ضفوت واملنامة وامل�ضجلني يف ال�ضجالت 
الر�ضمية، ويعد جميع الأفراد �ضواء كانوا مقيمني يف الإمارة اإقامة دائمة 

اأو ممن يحملون اإقامة �ضارية املفعول من غر املواطنني.

ف����ق����د امل�������دع�������و/ ام��������ني اهلل 
بنغالدي�س   - م����ي����اه   ن����ان����و 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)3759381( يرجى ممن 
بال�ضفارة  ت�ضليمه  عليه  يعرث 
البنغالدي�ضية او اقرب مركز 

�ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ زاه��������د خ���ان 
افغان�ضتان   ، ال�����ف  ح���اج���ي 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)2108940(  يرجى ممن 
بال�ضفارة  ت�ضليمه  عليه  يعرث 
الأفغان�ضتانية او اقرب مركز 

�ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات
جامعة الفجرية تخف�س ر�صومها 25 % للعام الدرا�صي املقبل

•• الفجرية- وام:

الفجرة قرارا يق�ضي  التنفيذية يف جامعة  اللجنة  اأ�ضدرت 
يف  باجلامعة  امللتحقني  لكل   25% وق���دره  تخفي�س  مبنح 
 2019 الدرا�ضي  للعام  والثاين  الأول  الدرا�ضيني  الف�ضلني 

.-2020
اأم�س  ال��ذي عقد  ال���دوري للجنة  ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع 
الأول يف مقر جامعة الفجرة، برئا�ضة �ضعادة الدكتور حممد 
حممد  خالد  الدكتور  وح�ضور  اللجنة  رئي�س  الرحمن  عبد 
املال  علي  حممد  �ضعادة  وع�ضوية  الرئي�س  نائب  احل��م��ادي 
حممد  عبدالرحيم  والدكتور  عباد  بن  مبارك  علي  و�ضعادة 

الأمني مدير اجلامعة.

ياأتي قرار اجلامعة يف اإطار م�ضاعدة الطلبة ودعمهم وتوفر 
اجلامعة  تطوير عمل  �ضبيل  املنا�ضب يف  التعليمي  املناخ  لهم 
من  ير�ضخ  مبا  الأم���ام،  نحو  التدري�ضية  العملية  �ضر  ودف��ع 

مكانتها، كجامعة متميزة بني املوؤ�ض�ضات التعليمية.
واأك����د ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن رئ��ي�����س اللجنة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ح��ر���س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��وف��ر اأف�����ض��ل املناهج 
واملعارف  امل��ه��ارات  واإك�ضابهم  والطالبات  للطلبة  التعليمية 
اأن  اإىل  ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه��م ل��ل��دخ��ول اإىل ���ض��وق ال��ع��م��ل، م�����ض��راً 
على  ترتكز  اجلامعة  و�ضعتها  التي  العامة  ال�ضرتاتيجية 
البتكار، من  ورعاية  العلمي،  والبحث  العليا  الدرا�ضات  دعم 
البكالوريو�س  الأكادميية يف مرحلتي  برامج اجلامعة  خالل 

والدرا�ضات العليا.

ولفت عبدالرحمن اإىل انتهاج اجلامعة النظم التقنية احلديثة 
وتوفر اخلدمات التعليمية للطالب من اأي مكان يتواجدون 
والتدري�ضية وتوفر  التعلمية  بالعملية  الرتقاء  فيه، بهدف 

البيئة البحثية املنا�ضبة، بعيداً عن الإطار التقليدي.
للعام  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  احتياجات  اللجنة  واعتمدت 
اجلامعي القادم 2019 2020- اإىل جانب خطط التطوير 
الإجنليزية  ال��ل��غ��ة  ب��رن��ام��ج  لي�ضمل  امل�ضتمر  التعليم  مل��رك��ز 
العربية  اللغة  تعليم  برنامج  وكذلك  احلا�ضوب  وخم��ت��رات 
لغر الناطقني بها تعزيزا وخدمة للغة العربية والتي تاأتي 
بن  �ضعيد  معايل  الم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  توجيهات  اإط���ار  يف 
جمانا  الأوىل  الدفعة  ق��ب��ول  يتم  اأن  على  ال��رق��ب��اين  حممد 

مبنا�ضبة عام الت�ضامح.

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�صروع التجميل الطبيعي ل�صارع ال�صيخ را�صد بن �صعيد  
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأجن�������زت 
البلدية  عمليات  ق��ط��اع  خ��الل  م��ن 
املدينة  م���رك���ز  ب��ل��دي��ة   - ال��ف��رع��ي��ة 
والتجميل  ال��زراع��ة  تطوير  اأع��م��ال 
الو�ضطية  اجل���زي���رة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ل�����ض��ارع ال�����ض��ي��خ را���ض��د ب��ن �ضعيد يف 
اأبوظبي، وقد مت النتهاء من تنفيذ 
للجزيرة  الطبيعي  التجميل  اأعمال 
ال��و���ض��ط��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة امل��م��ت��دة من 
ب���ن خليفة،  ����ض���ارع حم��م��د  ت��ق��اط��ع 
���ض��ارع ه��زاع بن  التقاطع م��ع  وحتى 

املدينة  الكثري مدير بلدية مركز 
تطويرية  خطة  لديها  البلدية  اأن 
بالظهر  الرت��ق��اء  ت�ضتهدف  �ضاملة 
وحت�ضني   ، للمدينة  العام  اجلمايل 
اأ����ض���ول ال��ت��ج��م��ي��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي الذي 
يتنا�ضب مع مكانة اأبوظبي كواحدة 
من اأجمل مدن العامل واأكرثها رقيا 

و وتنا�ضقا.
اأع����م����ال  اأن  ال����ك����ث����ري  واأ�������ض������اف   
اجلزيرة  ر����ض���ف  ���ض��م��ل��ت  ال��ت��اأه��ي��ل 
التجميلي  ب��احل�����ض��ى  ال��و���ض��ط��ي��ة 
وزراع��������ة الأ�����ض����ج����ار امل����زه����رة مثل 
ال�ضفر  باللونني  بون�ضيانا  �ضجرة 

زايد.
وياأتي هذا امل�ضروع بعد النتهاء من 
من  والثانية  الأوىل  املرحلة  تنفيذ 
الطبيعي  التجميل  اأع��م��ال  ت��اأه��ي��ل 
ال�ضيخ  ب�����ض��ارع  الو�ضطية  للجزيرة 
املمتدة  للمنطقة  �ضعيد  ب��ن  را���ض��د 
مدخل  عند  ال�ضوئية  الإ���ض��ارة  م��ن 
و حتى  ال��ك��ب��ر  زاي���د  ال�ضيخ  ج��ام��ع 
البالغ  و  خليفة  ب��ن  حم��م��د  ���ض��ارع 
ا�ضتكمال  و  كلم،   10 طولها حويل 
لأعمال التطوير والتاأهيل وبتكلفة 

بلغت حوايل 521،000 درهم.
اأكد املهند�س ماجد عبد  من جانبه 

اأ�ضجار  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الأح���م���ر،  و 
طول  املخ�ضرة  نيتدا”  “الفايك�س 
ال��ع��ام، ك��م��ا ق��ام��ت ال��ب��ل��دي��ة بزراعة 
املو�ضمية،  ب���ال���زه���ور  الأح�����وا������س 

ومغطيات الرتبة. 
حت�ضني  يف  التطوير  ه��ذا  وي�ضاهم 
اأعمال  تكلفة  وتقليل  ال��ع��ام  املظهر 
مياه  ت�ضرب  م��ن  واحل���د  ال�ضيانة، 
الري اإىل الطريق العام وما ت�ضببه 
ب��احل��واج��ز اخلر�ضانية  اأ���ض��رار  م��ن 
ال��و���ض��ط��ي��ة، ك��م��ا توفر  ب���اجل���زي���رة 
خالل  من  لل�ضيارات  اآمنة  م�ضارات 
منع ت�ضرب مياه الري اإىل ال�ضارع، و 

اأعمال  ا�ضتكمال  البلدية على  تعمل 
التجميل الطبيعي للم�ضافة املتبقية 
من �ضارع ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل 
م��ك��ت��وم، ح��ت��ى م���دخ���ل ال��ن��ف��ق عند 
الأول، وقد  زايد  �ضارع  التقاطع مع 
لهذه  خمتلفة  ت�ضاميم  اإع����داد  مت 
املنطقة، وهي م�ضتوحاة من طبيعة 
املنطقة احل�ضرية املحيطة بال�ضارع 
املتعددة  و  ال��ع��ال��ي��ة  الأب��������راج  ذات 
�ضكني،  و  ب��ني جت����اري  ال���ض��ت��خ��دام 
املنهل  ق�ضر  مداخل  اإىل  بالإ�ضافة 
التاريخية  امل��ع��امل  اأه��م  يعد  وال���ذي 

والرتاثية يف العا�ضمة اأبوظبي.

ملتقى ال�صمالية ال�صيفي مدر�صة تراثية حية

امللتقى ي�صهد اقبال متميزا من الطالب وا�صادة باأن�صطته وفعالياته
ال�ضيفي  ال�ضمالية  ملتقى  ي�ضهد 
والع�ضرين  ال�����ض��اد���ض��ة  ن�ضخته  يف 
الذي ينظمه نادي تراث الإمارات 
ال�����ض��م��ال��ي��ة ومراكز  ع��ل��ى ج��زي��رة 
31 من  و���ض��ت��م��ر ح���ت���ى  ال����ن����ادي 
متميزا  اق����ب����ال  ن��ف�����ض��ه  ال�������ض���ه���ر 
والرامج  الأن�ضطة  م��ع  وتفاعال 
ال�ضمالية  التي ينظمها يف جزيرة 
لطالب مراكز اأبوظبي وال�ضمحة 
والوثبة و�ضويحان والعني التابعة 

للنادي.
وت��������وزع ال�����رام�����ج ع���ل���ى ج���زي���رة 
الفرو�ضية  اأن�ضطة  بني  ال�ضمالية  
الإلكرتوين  وال��ط��ران  وال��ه��ج��ن 
وال���ت���ج���دي���ف وور���������س ال���واج���ه���ة 
ال���ب���ح���ري���ة ب�����اإ������ض�����راف امل����درب����ني 

احرتافية و�ضل�ضة.
يتعرف  ال����ه����ج����ن،  م���ن�������ض���ط  ويف 
يف  واأهميتها  الإب���ل  على  ال��ط��الب 
بيئة الإمارات قدمياً واملنافع التي 
كما  منها،  النا�س  عليها  يتح�ضل 
لركوب  عملية  لتجربة  خ�ضعوا 
حازت  امل��درب��ني  ب��اإ���ض��راف  الهجن 
حما�ضهم  واأظ��ه��روا  الطالب  ر�ضا 
الواجهة  ب����رام����ج  و����ض���م���ن  ل���ه���ا. 
اأم�س  ال��ط��الب  ال��ب��ح��ري��ة، ح��ظ��ي 
الرتاثية  ال�����ض��ف��ي��ن��ة  ع��ل��ى  ب��رح��ل��ة 
البيئة  خ���الل���ه���ا  م����ن  ا����ض���ت���ع���ادوا 
دولة  ل�ضكان  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
الأثناء  يف  ت��ل��ق��وا  ك��م��ا  الإم�������ارات، 
البحرية  ال���رح���الت  ع���ن  ���ض��رح��اً 
وتعرفوا  القت�ضادية،  واأهميتها 

للنادي،  ال���ت���اب���ع���ني  ال����رتاث����ي����ني 
املناعي  �ضعيد  ال�����ض��ي��د  وب��ح�����ض��ور 
وال�ضيد  الأن�����ض��ط��ة،  اإدارة  م��دي��ر 
ق�ضم  رئي�س  الرميثي  خ��ادم  را�ضد 
امللتقى،  م���دي���ر  امل����راك����ز  �����ض����وؤون 
وم������دي������ري امل������راك������ز وم���وظ���ف���ي 
الأن�ضطة،  على  وامل�ضرفني  النادي 
مب�����ض��ارك��ة وا���ض��ع��ة وح�����ض��ور كبر 

من الطالب يف امللتقى.
ويتلقى الطالب امل�ضاركون  مهارات 
الفرو�ضية يف من�ضط ركوب اخليل، 
حتت اإ�ضراف فر�ضان متخ�ض�ضني 
ت���اب���ع���وا ال����ت����دري����ب ال���ع���م���ل���ي مع 
اإن�ضاء  كيفية  لتعليمهم  ال��ط��الب 
والفر�ضان ومن  راب��ط بني اخليل 
ث��م احل�����ض��ول ع��ل��ى جت��رب��ة ركوب 

على الإبحار التقليدي ومهاراته.
ال�������ط�������ران  م����ن���������ض����ط  يف  اأم�������������ا 
الطالب  ف��ت��ع��رف  الإل�����ك�����رتوين، 
اأجزاء  امل�ضرفني على  الفنيني  من 
وتلقوا  وم���ك���ون���ات���ه���ا،  ال����ط����ائ����رة 
بالطائرة  للتحكم  نظرياً  �ضرحاً 
عملياً  ث���م���ت���ع���رف���وا  وت�����ض��غ��ي��ل��ه��ا، 
بالطائرة  التحليق  طريقة  على 

ومراحله من اإقالع وهبوط.
“الثالثاء”  ال���ي���وم  ���ض��ه��د  ف��ي��م��ا 
ور������ض�����ة ب����ح����ري����ة ل����ل����ط����الب عن 
واملدرب  التجديف قدمها اخلبر 
�ضملت  الرميثي،  حثبور  الرتاثي 
التجديف  حل��رك��ة  عملياً  ���ض��رح��اً 
وحداء،  اأهازيج  من  ي�ضاحبه  وما 
رحالت  للطالب  الرميثي  و�ضرح 

مبيناً  واأماكنها،  واأوقاتها  ال�ضيد 
الأهمية الكبرة لل�ضيد قدمياً يف 

دولة الإمارات.
اأخرى  بحرية  ور���ض��ة  اأقيمت  كما 
ل���ل���ط���الب ع����ن امل����ح����ار واأن�����واع�����ه 
و�ضرح  واأهميته،  وال��ل��وؤل��وؤ  وفلقه، 
ك��ل م��ن اخلبر وامل���درب الرتاثي 
الرتاثي  وامل��درب  الرميثي  حثبور 
املحربي  ع��ت��ي��ق  وال��ف��ن��ي حم��م��د 
ل��ل��ط��الب ع���دة ال��ط��وا���س وجت���ارة 
يف  امل�ضتخدمة  والأدوات  ال��ل��وؤل��وؤ 
الغو�س  وم����ه����ارات  ا���ض��ت��خ��راج��ه 
التقليدي، تابعها الطالب باهتمام 
عاٍل. من جهته، نظم مركز العني 
يف  اأن�ضطته  �ضمن  للنادي  التابع 
للطالب عن  ن�ضاطاً  اليوم   امللتقى 
تقدمي  وط��ري��ق��ة  امل��ج��ال�����س  اآداب 
ال��ق��ه��وة وح�����ض��ن ال����ض���ت���م���اع، كما 
بوذيب  اإ�ضطبالت  اإىل  زي��ارة  نظم 
تراث  ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع��ة  للفرو�ضية 
ت��ع��رف الطالب  الإم�������ارات ح��ي��ث 
اخليل  م��ع  التعامل  م��ه��ارات  على 
�ضرحاً  وت��ل��ق��وا  ع��ت��اده��ا  واإع�������داد 
ومار�ضوا  املخت�ضني،  من  مف�ضاًل 

ركوب اخليل.
الرميثي  خادم  را�ضد  ال�ضيد  وقال 
رئي�س ق�ضم �ضوؤون املراكز يف نادي 
ملتقيات  م��دي��ر  الإم������ارات  ت����راث 
ال�ضمالية، اإن تغير وقت الن�ضاط 
امل�ضائية  ال���ف���رتة  م���ن  امل��ل��ت��ق��ى  يف 
تاأثر  ل���ه  ل��ي�����س  ال�����ض��ب��اح��ي��ة  اإىل 
تقام  الأن�ضطة  اأغلب  لكون  �ضلبي 
ومكيفة مبا  مغلقة  �ضالت  داخ��ل 
والور�س  الفرو�ضية  اأن�ضطة  فيها 
الرتاثية، مبيناً اأن ن�ضاط ال�ضفينة 
الواجهة  ب��رام��ج  �ضمن  ال��رتاث��ي��ة 
البحرية  الذي يقام خارج القاعات 
يجري يف طق�س معتدل يف العادة. 
اأهم اأهداف  اأن  ونّوه الرميثي اإىل 
امللتقى هو تر�ضيخ الهوية الوطنية 
امللتحقني  والنا�ضئة  ال�ضباب  عند 

امللتقى  ب����رام����ج  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي 
الطالب  ت��ع��ري��ف  يف  واإ���ض��ه��ام��ه��ا 
ب���ه���وي���ت���ه���م وت���ر����ض���ي���خ���ه���ا، وق�����ال 
التجارب  لنقل  ج�����ض��راً  ت��ع��د  اإن��ه��ا 
الأجيال،  واملعارف بني  واخل��رات 
الكرمية  ال��رع��اي��ة  اأن  اإىل  م�ضراً 
ل�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب���ن زايد 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
تراث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
الإم��ارات ودعمه الالحمدود لكل 
اأن�ضطة النادي والأن�ضطة الأخرى 
لها الدور الفاعل يف ا�ضتمرار مثل 
تهدف  التي  املهمة  ال��رام��ج  ه��ذه 
ل��ت��ن�����ض��ئ��ة اأج����ي����ال الإم��������ارات على 
ح��ب وط��ن��ه��م وال��ف��خ��ر ب���ه، مثمناً 
التي  ال��ن��ادي  لإدارة  الكبر  ال��دور 
ت���ويل ال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام مللتقى 
النادي،  برامج  وجميع  ال�ضمالية 
تفاعاًل  �ضهد  امللتقى  اأن  م���وؤك���داً 

واإقباًل كبراً من الطالب.
ك��م��ا ب���ني ال�����ض��ي��د م�����ض��ع��ود مهر 
�ضويحان  م��رك��ز  م��دي��ر  امل���زروع���ي 
اأهمية امللتقى وبراجمه التي تعمل 
يف  الوطنية  ال��ه��وي��ة  تر�ضيخ  على 

الأن�ضطة  خ���الل  م���ن  ب��امل��ل��ت��ق��ي��ات 
الرتاثية ل�ضيما الور�س الرتاثية، 
كما اأ�ضاد بدور املدربني الرتاثيني 
يف تر�ضيخ العادات والتقاليد ونقل 
ال�ضباب، هذا  اإىل  خرات الأجيال 
على  العتماد  روح  تنمية  بجانب 
لدى  ال�ضخ�ضية  و�ضقل  النف�س 
ال��ط��الب م��ن خ���الل امل�����ض��ارك��ة يف 

امللتقى.
امل�ضوؤولية  الرميثي جانب  وتناول 
الإمارات  ت��راث  ل��ن��ادي  املجتمعية 
التي  ل��ل��م��ل��ت��ق��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م��ه  يف 
مت��الأ ف���راغ ال��ط��الب يف الإج���ازات 
باأن�ضطة تفيدهم وتنمي  املدر�ضية 
انتمائهم  م���ن  وت���زي���د  ه��وي��ت��ه��م 
مقولة  ه��دى  على  ���ض��راً  للوطن، 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
ثراه”: من  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
حا�ضر  ل��ه  لي�س  م��ا���ٍس،  ل��ه  لي�س 
ال���دور  اأن  م���وؤك���داً  م�ضتقبل،  ول 
الج��ت��م��اع��ي ل��ل��ن��ادي ظ��ل مالزماً 

لراجمه على الدوام.
اأث���ن���ى ال�����ض��ي��د اأحمد  م���ن ج��ه��ت��ه، 
م���دي���ر مركز  ال���رم���ي���ث���ي  م���ر����ض���د 

نفو�س الن�سء وتعريفهم برتاثهم 
�ضمو  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  وتقاليدهم 
ال���ن���ادي يف ح��ف��ظ الرتاث  رئ��ي�����س 
يعمل  التي  ال��روؤي��ة  وه��ي  ون�ضره، 
الإمارات،  تراث  نادي  هديها  على 
ملتقى  م��ث��ل  ب��راجم��ه  يف  وتتمثل 
ال�����ض��م��ال��ي��ة ال�����ض��ي��ف��ي وغ����ره من 
الطالب  اأن  م����وؤك����داً  الأن�������ض���ط���ة، 
را���ض��ون ع��ن الأن�����ض��ط��ة يف امللتقى 
لكونهم يجدون فوائد عدة منها. 

م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ي��وا���ض��ل فريق 
ال�ضباحة بنادي تراث الإم��ارات يف 
جزيرة  مب�ضبح  امل�ضائية  ال��ف��رتة 
مع�ضكره  ي�ضتمر  حيث  ال�ضمالية 
يتدرب  حيث  امللتقى،  نهاية  حتى 
�ضحبة  ال��ف��ري��ق  م��ن  �ضباحاً   45
الذين  الوطني  املنتخب  �ضباحي 
ي�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه��م م�������ض���ب���ح ال����ن����ادي 
باجلزيرة حتى 31 يوليو اجلاري، 
ال����ت����ع����اون بني  اإط���������ار  وذل�������ك يف 
ال��ن��ادي واحت��اد الإم���ارات العربية 
لل�ضباحة، فيما ي�ضهد م�ضبح اإدارة 
الأن�ضطة بالنادي دورات ال�ضباحة 

للمبتدئني مب�ضاركة 70 �ضباحاً.

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الدروع 

ل�ضيانة التكيف املركزي
رخ�ضة رقم:CN 1013756  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
املنر  البدر  ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمالب�س اجلاهزة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1021118 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عاي�س ع�ضوان عبداهلل مبارك املزروعي ١٠٠%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف ع�ضوان عبداهلل مبارك املزروعي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

من�ضة   - “�ضواب”  م���رك���ز  اأع���ل���ن 
امل�����ب�����ادرة الإم����ارات����ي����ة الأم���رك���ي���ة 
ملكافحة  امل���������ض����رتك����ة  ال����رق����م����ي����ة 
الأيديولوجيات املتطرفة عر �ضبكة 
الإنرتنت وتعزيز البدائل الإيجابية 
- ع���ن اإط�����الق ح��م��ل��ة ج���دي���دة على 
عر  الجتماعي  للتوا�ضل  من�ضاته 
باللغات  #داع�س_الوهم  و����ض���م 
والفرن�ضية  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 
“�ضواب” يف  م��رك��ز  م��ن�����ض��ات  ع��ل��ى 
اإن�ضتغرام،  و  ف��ي�����ض��ب��وك،  و  ت��وي��رت، 
وت��ع��ت��ر ح��م��ل��ة �ضواب  ي��وت��ي��وب.  و 

 41 احلملة  هي  #داع�س_الوهم 
الجتماعي  التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  على 
���ض��واب بهدف  م��رك��ز  ال��ت��ي ينظمها 
والت�ضدي  املتطرف  الفكر  حماربة 
املنحرفة  الإيديولوجيات  ولكل  له 
التي تع�ضف باملجتمعات فتعيث فيها 
ف�ضاداً بذرائع واهية واأخرى فا�ضدة، 
الأخرى  رك��زت حمالت �ضواب  وقد 
الإيجابية  ال���ب���دائ���ل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
لالأ�ضر،  املدمر  التطرف  ومكافحة 
القدمية،  واحل�ضارات  واملجتمعات، 
املوا�ضيع  وط���رح  ن�ضر  ع��ل��ى  ع���الوة 
مثل  الإيجابية  واملفاهيم  والأف��ك��ار 
اأ�ضهمت  ل��ل�����ض��ب��اب  م��ل��ه��م��ة  ق�����ض�����س 

وحمالت  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  ت���ط���ور  يف 
واأدوارها  امل��راأة  على  ال�ضوء  �ضلطت 
التطرف  ومقاومة  منع  يف  الفاعلة 
مب�ضاهماتها  باملجتمعات  والنهو�س 
ال��ف��اع��ل��ة مب���ا ي���وائ���م م��ك��ان��ة امل�����راأة 

واأهميتها يف املجتمع.
تنطلق  ال����ت����ي  احل���م���ل���ة  وت����ت����ن����اول 
بالتزامن مع اجتماع قوات التحالف 
الدويل �ضد داع�س حماور خمتلفة 
اأولها بيان احلقيقة والكذب وف�ضح 
زيف ادعاءات داع�س التي تتخذ من 
والرتويج  للتجنيد  و�ضيلة  ال��ك��ذب 
وخ��ل��ق ه��ال��ة ك��اذب��ة ح��ول��ه��ا وتعرية 
م��ا ي���روج ل��ه اأت��ب��اع��ه��ا م��ن مفاهيم 

احلملة  ت�ضتعر�س  ..ك��م��ا  مغلوطة 
من  املتطرف  داع�س  تنظيم  خ�ضائر 
و�ضتبني  الآن،  حتى   2015 ال��ع��ام 
و�ضائل  ع��ل��ى  داع�������س  ي���ح���ارب  م���ن 
ت�ضليط  م��ع  الجتماعي،  التوا�ضل 
العادي يف  املواطن  دور  ال�ضوء على 

حماربة التطرف.
وتف�ضح احلملة اأي�ضاً اأكاذيب داع�س 
ا�ضتهداف  ا���ض��ت��ع��را���س  خ����الل  م���ن 
العبادة  ل����دور  امل��ت��ط��رف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
م����ن م�������ض���اج���د وك���ن���ائ�������س و�����ض����وًل 
ين�ضاق  ل  كي  الأبرياء،  ل�ضتهدافها 
اأكاذيب داع�س  البع�س بجهله خلف 
امل��ن��ح��رف، وال���ذي تتناوله  وف��ك��ره��ا 

ب�ضورة  كرتونية  بر�ضومات  احلملة 
تهكمية.

كما تتطرق احلملة لبيان ماذا يفعل 
الإره��اب بالنا�س واأث��ره املدمر على 
تفا�ضيل حياتهم وف�ضوله املاأ�ضاوية 
التي يرتد اأثرها على كل من عا�س 
الفكر  ف��ي��ه  ا���ض��ت�����ض��رى  حم��ي��ط  يف 

املتطرف.
و�ضعى مركز “�ضواب” منذ تد�ضينه 
اإىل   ،2015 ي��ول��ي��و  يف  وان��ط��الق��ه 
ت�ضجيع وحّث احلكومات واملجتمعات 
واأ���ض��ح��اب الأ����ض���وات ال��ف��ردي��ة على 
وروح  وال�ضتباقية  الفاعلة  امل�ضاركة 
عر  ال��ت��ط��رف  مكافحة  يف  امل���ب���ادرة 

.. وخ���الل ه��ذه الفرتة،  الإن��رتن��ت 
لإ�ضماع  م���ن���راً  واأت�����اح  امل���رك���ز  ق����ّدم 
اأ������ض�����وات امل����الي����ني م����ن ال���ن���ا����س يف 

جميع اأنحاء العامل ممن يعار�ضون 
والأفكار  املتطرفة  الأيديولوجيات 
ال��ع��ن��ي��ف��ة، وع���م���ل ع��ل��ى دع����م كافة 

وح�ضية  ف�ضح  اإىل  الرامية  اجلهود 
وطبيعتها  الإره���اب���ي���ة  اجل���م���اع���ات 

الإجرامية.

•• ال�صارقة -وام: 

وا����ض���ل م��ع��ايل ���ض��ل��ط��ان ب���ن �ضعيد 
العدل  وزي������ر  ال���ظ���اه���ري  ال����ب����ادي 
ملحاكم  التفقدية  زي��ارات��ه  ب��رن��ام��ج 
ون��ي��اب��ات ال��دول��ة الحت���ادي���ة، حيث 
ت��ف��ق��د م��ع��ال��ي��ه ���ض��ب��اح ام�������س �ضر 
الق�ضاء  دار  م����ن  ك����ل  يف  ال���ع���م���ل 
بال�ضارقة،  ال��ق�����ض��اء  ودار  بعجمان 
وامل�ضاريع  اخل��ط��ط  على  ل��الط��الع 
املقدمة  واخل����دم����ات  ال��ت��ط��وي��ري��ة 

جلمهور املتعاملني.
كما التقى معاليه مع روؤ�ضاء املحاكم 
املتعاملني  وج���م���ه���ور  وال���ق�������ض���اة 
والنيابات  امل���ح���اك���م  خ����دم����ات  م����ع 
العمل  �ضر  على  واطلع  الحتادية، 
باملحاكم واأق�ضام دار الق�ضاء ومركز 
الكاتب  ومكاتب  املتعاملني  خدمة 
الواحد،  ال��ي��وم  ال���ع���دل، وحم��اك��م��ة 
را�ضد  ���ض��ل��ط��ان  ����ض���ع���ادة  ب��ح�����ض��ور 
امل��ط��رو���ض��ي ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال وكيل 
�ضيف  جا�ضم  و�ضعادة  ال��ع��دل،  وزارة 
التفتي�س  دائ����رة  م��دي��ر  بوع�ضيبه 
املاجد  اهلل  عبد  و�ضعادة  الق�ضائي، 
امل�ضاندة،  امل�ضاعد للخدمات  الوكيل 

وعدد من قيادات الوزارة.
البادي  �ضعيد  �ضلطان  معايل  واأك��د 
الق�ضاء  دار  يف  ج���ول���ت���ه  خ������الل 
اأه���م���ي���ة م����ا حققه  ب��ع��ج��م��ان ع���ل���ى 
الواحد  ال���ي���وم  حم��اك��م��ة  م�������ض���روع 

امل��ط��ب��ق ح���ال���ي���ا، وال������ذي ي���ع���زز من 
النظام  ب���ك���ف���اءة  الرت�����ق�����اء  ج���ه���ود 
القانون،  �ضيادة  وتر�ضيخ  الق�ضائي 
وما يحققه اإيجاباً على ثقة املجتمع 
وحفظ  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة،  ب��امل��وؤ���ض�����ض��ات 
�ضعادة  احلقوق واحلريات، وحتقيق 

املتعاملني.
مكاتب  نقل  ب�ضرعة  معاليه  ووج��ه 
اإىل مقر  ب��ع��ج��م��ان  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب 
املحكمة  خ������ارج  وج����دي����د  م�����ض��ت��ق��ل 
املتعاملني  ر����ض���ا  ي��ح��ق��ق  وب�����ض��ك��ل 
واملوظفني وي�ضهم يف حتقيق اف�ضل 
اخلدمات العدلية، كما وجه ب�ضرعة 

الإلكرتونية  الأر�ضفة  من  النتهاء 
ل�ضمان  ال�����ض��ارق��ة  حمكمة  مل��خ��ازن 
متطلبات  اإيل  ال���و����ض���ول  ���ض��ه��ول��ة 
مراجعي  معامالت  خا�ضة  املعنيني 

ق�ضم التنفيذ الق�ضائي.
معايل  التقى  اأي�ضا  جولته  وخ��الل 
���ض��ل��ط��ان ���ض��ع��ي��د ال���ب���ادي ب��ع��دد من 
مالحظاتهم  اإىل  وا�ضتمع  املحامني 
ومقرتحاتهم فيما يخ�س اإجراءات 
ال�����دع�����اوي، وك��ي��ف��ي��ة حتقيق  ���ض��ر 
وزارة  وب���ني  بينهم  امل��ث��م��ر  ال��ت��ع��اون 
حتقيقا  الإج���راءات  لت�ضريع  العدل 
للعدالة الناجزة، ووجه ب�ضرعة قيد 

املحامني الراغبني يف العمل ككاتب 
لل�ضروط  ا���ض��ت��ي��ف��ائ��ه��م  ح����ال  ع����دل 

املطلوبة.
واأك�����د م���ع���ايل وزي�����ر ال���ع���دل خالل 
اللقاء بروؤ�ضاء املحاكم بدار الق�ضاء 
واملوظفني  ال���ق�������ض���اة  م����ن  وع�������دد 
البتكار  ثقافة  تعزيز  اأه��م��ي��ة  على 
والإب��داع يف قطاع العدالة و�ضرورة 
الل����ت����زام ب��ت��ق��دمي اخل���دم���ات وفق 
لت�ضهيل  اب��ت��ك��اري��ة  وب��رام��ج  خ��ط��ط 
املتعاملني  اإج��راءات  اإجن��از  وت�ضريع 
مع اخلدمات الق�ضائية، وفق اأف�ضل 

املمار�ضات العاملية.

»مالية دبي« تطلق برنامج »اأجيال« للتدريب ال�صيفي للطلبة
•• دبي -وام:

ال�ضيفي  للتدريب  برناجما  دب��ي  بحكومة  املالية  دائ���رة  اأطلقت 
للطلبة واخلريجني اجلدد يقوم على منح الطلبة تدريباً عمليا 
ي�ضاهم يف اإك�ضابهم اخلرة واملهارات الالزمة لت�ضهيل انخراطهم 

يف �ضوق العمل.
منح  “اأجيال”  امل�����ض��ّم��ى  ال�����ض��ي��ف��ي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  وي�����ض��م��ل 
جم��م��وع��ة م��ن طلبة اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات واخل��ري��ج��ني اجلدد 
العامة  املحا�ضبة  ت�ضّم  جم���الت  على  العملي  املهني  ال��ت��دري��ب 
واملوارد  والت�ضويق  الإعالم  املايل ف�ضال عن  والتدقيق والتحليل 

الب�ضرية وجمالت اأخرى.
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�ضيخ  حمدان  ه��دى  ورحبت 
املوؤ�ض�ضية يف دائرة املالية باملنت�ضبني اإىل برنامج اأجيال من الطلبة 
املالية على نقل املعرفة املهنية  واخلريجني موؤكدة حر�س دائرة 
اأبناء  واحلكومي من  امل��ايل  العمل  ق��ادة  املقبلة من  الأج��ي��ال  اإىل 
�ضعادة  حتقيق  يف  املتمثلة  ال�ضرتاتيجية  اأهدافها  ظل  يف  الدولة 

املجتمع و�ضمان ا�ضتمرارية الكفاءة املالية احلكومية.
ك��ب��رة يف  اأ���ض��واط��اً  املالية قطعت  دائ���رة  اإن  ال�ضيخ  ه��دى  وق��ال��ت 
خالل  من  للطلبة  �ضواء  املتخ�ض�س  احلكومي  التدريب  تقدمي 
املقدم  التدريب  اأو  ال�ضيفي  والتدريب  العملي  التدريب  مبادرات 

ملوظفي اجلهات احلكومية حتت مظلة مبادرة التدريب احلكومي 
املقّدم للموظفني  التخ�ض�ضي  التدريب  عن  “ماليون” ..ف�ضال 
من  نخبة  مع  وتتعاون  ت�ضّم  بكونها  ال��دائ��رة  فخر  عن  ..معربة 

املدربني املحرتفني يف املالية العامة بجميع جمالتها.
�ضنويا  املالية  دائ���رة  تقّدمه  ال���ذي  ال�ضيفي  ال��ت��دري��ب  واأ���ض��اف��ت 
الدائرة  ل��روؤي��ة  انعكا�ضاً  ي�ضكل  اجلامعيني  واخلريجني  للطلبة 
املتمثلة يف حتقيق الريادة املالية مل�ضتقبل مزدهر ومكانة تناف�ضية 
امل��ه��ن��ي املتقدم  ال��ت��دري��ب  اإت��اح��ة  ع��امل��ي��ا وام���ت���داداً حلر�ضها ع��ل��ى 
املعنيني  جميع  لتمكني  وذل���ك  دب��ي  حكومة  وملوظفي  ملوظفيها 
وم�ضاعدتهم  والتفّوق  التميز  اأدوات  من  احلكومي  املايل  بالعمل 

ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  على  �ضواء  املن�ضود  املهني  التقّدم  اإح��راز  على 
للموظف اأو على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي.

اإجن���ازات  حّققت  امل��ال��ي��ة  دائ���رة  يف  الب�ضرية  امل����وارد  اإدارة  وك��ان��ت 
 93 تلّقى  اإذ  املا�ضية  الأع���وام  خ��الل  املهني  التدريب  يف  وا�ضحة 
باملئة من موظفي الدرجة 8 فما فوق من موظفي الدائرة تدريبا 
خالل العام 2018 مبعدل بلغ 38 �ضاعة تدريب لكل موظف يف 
دللة على الهتمام الكبر الذي توليه الدائرة مبنظومة متكني 
القدرات واملهارات للموارد الب�ضرية وتطويرها وخلق بيئة حمفزة 
�ضي�ضتمر  “اأجيال”  ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر  والب��ت��ك��ار.  الإب����داع  على 

خلم�ضة اأ�ضابيع حتى الأ�ضبوع الثاين من اأغ�ضط�س املقبل.

•• دبي-الفجر:

كرمت وزارة تطوير البنية التحتية ممثلة بفريق 
ال��ق��ط��اع��ات والإدارات  ال�����ض��ع��ادة وج���ودة احل��ي��اة، 
���ض��ع��ادة، ح��ي��ث ح�ضل قطاع  وامل��وظ��ف��ني الأك����رث 
قطاع،  كاأ�ضعد  الأول  املركز  على  امل�ضاريع  تنفيذ 
باملركز  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  تخطيط  ق��ط��اع  ت���اله 
الثاين، فيما ح�ضلت املنطقة ال�ضرقية على املركز 
الأول على م�ضتوى الإدارات، وتخطيط امل�ضاريع 

ثانياً، من ثم املنطقة ال�ضمالية باملركز الثالث.
���ض��ه��د ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ال����ذي نظمته ال�����وزارة يف 
حممد  ح�ضن  املهند�س  �ضعادة  دب���ي،  يف  دي��وان��ه��ا 
جمعة املن�ضوري وكيل الوزارة، و�ضعادة املهند�ضة 

اخلدمات  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  م�ضلم  ن��ادي��ة 
ال�ضعادة  ل��ف��ري��ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  امل�����ض��ان��دة 
وجودة احلياة، و�ضعادة املهند�س اأبراهيم الوهابي 
الوكيل امل�ضاعد قطاع تنفيذ امل�ضاريع، بالإ�ضافة 
اإىل �ضعادة املهند�ضة عائ�ضة املدفع الوكيل امل�ضاعد 
لقطاع تخطيط البنية التحتية، و�ضعادة املهند�س 
اخلدمات  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  امل��ي��ل  حممد 

الهند�ضية، ومدراء الإدارات وموظفي الوزارة.
نادية  املهند�ضة  ���ض��ع��ادة  اأك���دت  ال�ضياق  ذات  ويف 
الدكتور  م��ع��ايل  توجيهات  وبف�ضل  اأن���ه  م�ضلم، 
النعيمي  بلحيف  ب��ن حم��م��د  ع��ب��داهلل  امل��ه��ن��د���س 
�ضعادة  ومتابعة  التحتية،  البنية  تطوير  وزي���ر 
الوكيل، اأ�ضبحت ثقافة ال�ضعادة والإيجابية اأحد 

ومكوناً  ال����وزارة  ل��دى  ال�ضرتاتيجية  الأه����داف 
القيادة  اأن  اإىل  لفتة  وقيمها،  لر�ضالتها  اأ�ضا�ضياً 

العليا يف الوزارة 
وم��ن هذا  ك��رى.  اأهمية  املوظفني  �ضعادة  ت��ويل 
املنطلق، عملت على رفع م�ضتوى �ضعادتهم، الأمر 

الذي يعزز من ولئهم وانتمائهم واإنتاجيتهم.
و�ضعادة  راح����ة  ت�����ض��ع  ال�������وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
اأول���وي���ات���ه���ا ع���ر تبنيها  م��وظ��ف��ي��ه��ا ع��ل��ى راأ������س 
وجودة  ال�ضعادة  تدعم  التي  وامل�ضاريع،  املبادرات 
احل���ي���اة يف ال��ع��م��ل، وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، طورت 
�ضعياً  الداخلية  والتميز  ال�ضعادة  جوائز  ال��وزارة 
اأداء  ل��ت��ق��دي��ر  وا���ض��ح��ة  اأ���ض��ال��ي��ب  ل��ت��ح��دي��د  منها 

املوظفني.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

الريا�ضية  الأن�ضطة  ق�ضم   - العامة  والعالقات  الإع���الم  اإدارة  م��ب��ادرة  اإط��ار  يف 
والجتماعية يف التعاون مع اجلهات اخلا�ضة مبجال الريا�ضة والتي ت�ضتهدف 
وعليه  البدنية  اللياقة  م�ضتوى  رفع  يف  القيادة  ملنت�ضبي  اخلدمات  اأكفاأ  تقدمي 

اخليمة  راأ���س  �ضرطة  ع��ام  قائد  نائب  اهلل خمي�س احلديدي  عبد  العميد  تفقد 
والعميد جمال اأحمد الطر مدير عام املوارد واخلدمات امل�ضاندة والعميد عبد 
فهد  املقدم  وبح�ضور  بالنابة  ال�ضرطية  العمليات  عام  مدير  منخ�س  علي  اهلل 
عبد اهلل بن جمعة رئي�س ق�ضم الأن�ضطة الريا�ضية والجتماعية عر�س لأحدث 
الأجهزة الريا�ضية يف مقر القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة من قبل اإحدى 

يف  خراتهم  من  لال�ضتفادة  وذل��ك  املجال  ه��ذا  يف  املخت�ضة  الكرى  ال�ضركات 
الريا�ضية  الأجهزة  اأح��دث  اختيار  الوقوف على  اإىل  بالإ�ضافة  الريا�ضة  جمال 
التي تتنا�ضب مع العن�ضر ال�ضرطي متهيداً لتفعيلها من خالل ال�ضالة الريا�ضية 

اجلديدة بنادي �ضباط ال�ضرطة .
حيث اأعرب �ضعادة نائب قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة عن ا�ضرتاتيجية اهتمام 

جاهزية  م�ضتوى  لرفع  الإمكانيات  كافة  توفر  خالل  من  مبنت�ضبيها  القيادة 
العن�ضر ال�ضرطي واملحافظة على �ضحتهم ولياقتهم البدنية .

منها  وال�ضتفادة  املبادرات  تلك  اأهمية  اأن  الطر  اأحمد  العميد جمال  واأ�ضاف   
ملواكبة التطور باأحدث الأ�ضاليب العلمية يف عامل الريا�ضة وت�ضخرها لفائدة 

العن�ضر ال�ضرطي .

�صرطة راأ�س اخليمة تدعم منت�صبيها باأحدث الأجهزة الريا�صية

وزارة تطوير البنية التحتية تكرم القطاعات واالإدارات ال�صعيدة
نادية م�صلم: ثقافة ال�صعادة والإيجابية هدف ا�صرتاتيجي 

ومكون اأ�صا�صي لر�صالة الوزارة 

وزير العدل يتفقد خدمات حماكم ونيابات عجمان وال�صارقة

مركز �صواب يطلق حملة »داع�س الوهم« 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

ح�ضلت جامعة حممد بن را�ضد للطب 
كلية  اع��ت��م��اد  على  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم 
اجلراحني الأمريكية - اأكر موؤ�ض�ضة 
تعليمي  كمعهد  العامل  يف  للجراحني 
العتماد  ه��ذا  يعتر  حيث   – �ضامل 
يف  تعليمية  ملوؤ�ض�ضة  نوعه  م��ن  الأول 
ال�ضرق  وال��ث��اين يف منطقة  الإم����ارات 
يف  �ضعود  امل��ل��ك  جامعة  بعد  الأو���ض��ط 

ال�ضعودية.
وي�ضع اعتماد املعهد التعليمي ال�ضامل 
م����ن ك���ل���ي���ة اجل�����راح�����ني الأم���ري���ك���ي���ة 
الأ�ضاليب  لأف�����ض��ل  حم����ددة  م��ع��اي��ر 
التي ينبغي اتباعها يف تعليم وتدريب 
حققت  ح��ي��ث  اجل���راح���ة  متخ�ض�ضي 
را�����ض����د للطب  ب����ن  ج���ام���ع���ة حم���م���د 
املعاير  �ضل�ضلة من  ال�ضحية  والعلوم 
على  للح�ضول  وال�ضرورية  ال�ضارمة 
الع��ت��م��اد م��ث��ل اإع����داد م��ن��ه��اج درا�ضي 
وبرامج  ال���ض��ت��ج��اب��ة  و���ض��ري��ع  مبتكر 
الهيئة  اأع���������ض����اء  ق��������درات  ل���ت���ط���وي���ر 
متطلبات  اإىل  ا���ض��ت��ن��ادا  ال��ت��دري�����ض��ي��ة 
لن�ضر  بالإ�ضافة  التعلم  وتعزيز  النمو 
والتي  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأب����ح����اث 
ب��ه��ا ع���ن متو�ضط  ت��ف��وق��ت اجل��ام��ع��ة 
املجالت  ع��دد  معيار  يف  املحلي  املعدل 
والدوريات الطبية املن�ضورة يف اأف�ضل 
املن�ضورة  الأب���ح���اث  م��ن  ب��امل��ائ��ة   10
اإح�ضائيات«  ح�ضب  وذل���ك  ال��ع��امل  يف 
اأكر املراجع  اأحد   - « SCOPUS
للمجالت وال��دوري��ات الأك��ادمي��ي��ة يف 
ال��ع��امل - وذل����ك خ���الل الأع������وام من 
يعك�س  م���ا   2018 وح���ت���ى   2015
الكفاءات املتميزة يف كادرها التدري�ضي 
لبناء  الهادفة  روؤيتها  اإط��ار  يف  وذل��ك 

ق��اع��دة وا���ض��ع��ة م��ن ال���ك���وادر الطبية 
امل�ضتدامة عالية الكفاءة واإيجاد �ضبكة 
واملتخ�ض�ضني  اخل��راء  اأف�ضل  جتمع 

يف جمال الرعاية ال�ضحية.
العاملي  ال���ض��ت��ح��ق��اق  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
اأع����رب ال��دك��ت��ور ع��ام��ر اأح��م��د �ضريف 
م����دي����ر ج���ام���ع���ة حم���م���د ب�����ن را����ض���د 
ل���ل���ط���ب وال����ع����ل����وم ال�������ض���ح���ي���ة خ���الل 
يف  اجل��ام��ع��ة  عقدته  �ضحفي  م��وؤمت��ر 
اليوم عن فخره بتحقيق هذا  مقرها 
الإجناز املتميز واملرموق على النطاق 
العاملي والذي من �ضاأنه تعزيز القدرة 
را�ضد  ب��ن  حممد  جلامعة  التناف�ضية 
والرتقاء  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  للطب 
مبكانتها بني بقية اجلامعات الطبية 

يف الإمارات واملنطقة.
واأ�ضاف “على مدار العامني املا�ضيني 
لتعزيز  ت�ضميم  ب��ك��ل  جميعا  عملنا 
دولة  يف  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  م�ضتقبل 
الإم������ارات ح��ي��ث مي��ث��ل ه���ذا العتماد 

الأه��م��ي��ة يف م�ضاعي  ���ض��دي��دة  خ��ط��وة 
اجلامعة لتحقيق التميز والذي ي�ضكل 
بدوره قيمة رئي�ضية متجذرة يف كل ما 
نقوم به ..ونحن ما�ضون يف م�ضرتنا 
التعليمية  املناهج  ك��ف��اءة  تعزيز  نحو 
مبتكرة  علمية  اأبحاث  ون�ضر  الطبية 
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  م��ع  متا�ضيا 
وال�ضرتاتيجية  امل��ت��ق��دم  ل��الب��ت��ك��ار 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الأب��ح��اث ال�����ض��ح��ي��ة التي 

اعتمدتها حكومتنا الر�ضيدة«.
املتاأتية  الإيجابية  العوائد  على  واأك��د 
من  املزيد  على  اجلامعة  ح�ضول  من 
وياأتي  املرموقة  الدولية  العتمادات 
على راأ�ضها الرتقاء مب�ضتوى املعاير 
التعليمية الطبية يف الدولة وتر�ضيخ 
ثقافة اجلودة والتميز يف بيئة التعليم 
الطبي ..م�ضرا اإىل اأهمية ما حققته 
اجلامعة يف مو�ضوع العتماد الدويل 
ح��ي��ث جن��ح��ت يف ح��ج��ز م��ك��ان��ة لئقة 
لنف�ضها ل تقل عن مثيالتها يف الدول 

ا�ضرتاتيجية  يدعم  ما  وه��و  املتقدمة 
را�����ض����د للطب  ب����ن  ج���ام���ع���ة حم���م���د 
وجهة  ت�ضبح  اأن  يف  ال�ضحية  والعلوم 
املنطقة  يف  ال��ط��ب��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  رائ������دة 

والعامل.
اعتماد  ع���ل���ى  احل�������ض���ول  اأن  وذك�������ر 
الأكر  اجل��راح��ني  موؤ�ض�ضة  وت��ق��دي��ر 
على  وا�ضحا  تاأكيدا  يعتر  العامل  يف 
تقدير جامعة حممد بن را�ضد للطب 
عر  التميز  لقيم  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم 
جودة اخلدمات والت�ضال من خالل 
احلا�ضلة  املوؤ�ض�ضات  بقية  التعاون مع 
ال�ضامل  التعليمي  املعهد  اعتماد  على 

من كلية اجلراحني الأمريكية.
ول���ف���ت ال���دك���ت���ور ع���ام���ر ���ض��ري��ف اإىل 
املوؤ�ض�ضات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ن��ب��غ��ي  اأن�����ه 
اعتماد  ل��ب��ل��وغ  ال�����ض��اع��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
كلية  م��ن  ال�����ض��ام��ل  التعليمي  امل��ع��ه��د 
اجل��راح��ني الأم��ري��ك��ي��ة اإع���داد مناهج 
هيئاتها  وت��زوي��د  بها  خا�ضة  درا���ض��ي��ة 

للتطوير  ودورات  برامج  التدري�ضية 
اأو  الأب���ح���اث  امل�����ض��ارك��ة يف  ع��ن  ف�ضال 
جمال  ت��ع��زز  ال��ت��ي  العلمية  الأن�ضطة 
يف  التخ�ض�ضي  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م 
جم��ال اجل��راح��ة ..م��ن��وه��ا ب���اأن هدف 
العتماد يتمحور حول تعزيز �ضالمة 
لتطوير  املحاكاة  با�ضتخدام  املري�س 
للتعليم  ج���دي���دة  واأ���ض��ال��ي��َب  ت��ق��ن��ي��ات 
بالإ�ضافة  املمار�ضات  اأف�ضل  وحتديد 
التعاون  و�ضبل  الأب��ح��اث  ت�ضجيع  اإىل 

بني املوؤ�ض�ضات املعتمدة.
ال�ضيخ  علوي  الروفي�ضور  اأكد  بدوره 
ع��ل��ي ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب اأ���ض��ت��اذ طب 
القلب وال�ضرايني يف جامعة حممد بن 
اأهمية  ال�ضحية  والعلوم  للطب  را�ضد 
العتماد  ه��ذا  على  اجلامعة  ح�ضول 
املرموق الذي �ضي�ضهم يف تقدمي اأعلى 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب الطبي  م��ع��اي��ر 
التعليم  ب���رام���ج  وت���ع���زي���ز  ل���الأط���ب���اء 
اأعداد  ب���اأن  ..م��ن��وه��ا  امل�ضتمر  الطبي 

ب��اجل��ام��ع��ة يبلغ  ال��ط��ل��ب��ة احل���ال���ي���ني 
الدار�ضني  من  وطالبة  طالبا   147
العامة  واجلراحة  الطب  لبكالوري�س 
من 28 جن�ضية خمتلفة متوقعا زيادة 
هذا العدد بعد احل�ضول على العتماد 

بنحو 60 اإىل 80 طالبا وطالبة.
ال���دك���ت���ور هومرو  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
لالبتكار  امل�������ض���ارك  ال��ع��م��ي��د  ري��ف��ا���س 
كلية  يف  اجل��راح��ة  واأ���ض��ت��اذ  وامل�ضتقبل 
الطب بجامعة حممد بن را�ضد للطب 
“ح�ضلنا يف جامعة  ال�ضحية  والعلوم 
والعلوم  ل��ل��ط��ب  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
من  ال��ك��ام��ل  الع��ت��م��اد  على  ال�ضحية 
الأمريكية  اجل����راح����ني  ك��ل��ي��ة  ق���ب���ل 
من  ونحن   .. معتمد  تعليمي  كمعهد 
ال�ضحية  التدريبية  املوؤ�ض�ضات  �ضمن 
على  حت�ضل  ال��ت��ي  القليلة  ال��ع��امل  يف 
اإن���ه مل ينل هذه  ه��ذا الع��ت��م��اد حيث 
ال���درج���ة ال��ع��ال��ي��ة م���ن ال��ت��م��ي��ز �ضوى 
اأق��ل من مائة مركز حول العامل من 

خارج  فقط  مركزا  ع�ضر  اأربعة  بينهم 
الوليات املتحدة الأمريكية.. ونعتر 
يف  وال��وح��ي��دة  الأوىل  املوؤ�ض�ضة  نحن 
دولة الإمارات التي تنال هذا العتماد 
لنن�ضم بذلك اإىل جامعة امللك �ضعود 
املوؤ�ض�ضتني  ب��اع��ت��ب��ارن��ا  ال�����ض��ع��ودي��ة  يف 
الوحيدتني يف ال�ضرق الأو�ضط اللتني 

ح�ضلتا على هذا العتماد.
واأ�ضاف اأن كلية اجلراحني الأمريكية 
ه�������ي ج����م����ع����ي����ة ع����ل����م����ي����ة وت�����رب�����وي�����ة 
106 عام  م��ن��ذ  اأن�����ض��ئ��ت  ل��ل��ج��راح��ني 
ما  ع�ضو   82000 من  اأك��رث  وت�ضم 
يف  للجراحني  منظمة  اأك���ر  يجعلها 
العامل حيث ميثل هذا العتماد اأعلى 
والتدريب  اجلراحي  التعليم  معاير 
واملقيمني من  للممار�ضني اجلراحني 
واأع�ضاء  ال��ط��ب  وط��ل��ب��ة  اجل���راح���ني 
التعليم  با�ضتخدام  اجلراحي  الفريق 

القائم على املحاكاة.
اأن��ه �ضيكون ه��ذا العتماد له  واأو���ض��ح 

تاأثر كبر على جمتمعنا لي�س فقط 
واجلراحني  ال�����ض��ب��اب  الأط���ب���اء  ع��ل��ى 
امل��درب��ني وف���ق اأع��ل��ى م��ع��اي��ر اجلودة 
اأي�ضاً  الإيجابي  تاأثره  �ضيمتد  ولكن 
ع���ل���ى ����ض���الم���ة امل���ر����ض���ى م����ن خ���الل 
اإىل نتائج  املحاكاة ما يوؤدي  ا�ضتخدام 
اأف�ضل ..موؤكدا حر�س جامعة حممد 
ل��ل��ط��ب وال��ع��ل��وم ال�ضحية  را���ض��د  ب��ن 
اأن تتما�ضى مناهجها مع مناهج  على 
ق���ب���ل كلية  امل���ع���ت���م���دة م����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اجلراحني الأمريكية وكذلك تطوير 
وحتديد  اجلديدة  والتقنيات  التعليم 
اأف�ضل املمار�ضات ..ف�ضال عن ت�ضجيع 
البحث الت�ضاركي بني املعاهد الأخرى 
التعليم  ت����اأث����ر  وت��ق��ي��ي��م  امل���ع���ت���م���دة 
م����ن خ�����الل امل���ت���اب���ع���ة ط���وي���ل���ة امل����دى 
ال�ضبل  اأف�����ض��ل  وحت��ل��ي��ل  للمتعلمني 
ل��دم��ج ج��وان��ب ال��ب��ح��ث اجل���راح���ي يف 

التعليم اجلراحي.
وقال الدكتور هومرو ريفا�س اإن هذا 
العتماد هو نتاج املنظم والدوؤوب على 
م��ن قبل علماء  ع��دي��دة  �ضنوات  م��دار 
اجلامعة بهدف ا�ضتقطاب وخلق قادة 
جدد يف جمال الطب واجلراحة على 
م�ضتوى دولة الإمارات والعامل اأجمع 

.
الأمريكية  اجل����راح����ني  ك��ل��ي��ة  وت���ع���د 
للجراحني  وتعليمية  علمية  موؤ�ض�ضة 
رفع  ب���ه���دف   1913 ع����ام  ت��اأ���ض�����ض��ت 
م����ع����اي����ر امل�����م�����ار������ض�����ات اجل����راح����ي����ة 
ال�ضحية  ال���رع���اي���ة  ج������ودة  وت���ع���زي���ز 
الكلية  تلتزم  حيث  اجل��راح��ة  ملر�ضى 
واملوؤهلة  الأخ����الق����ي����ة  ب���امل���م���ار����ض���ات 
للجراحة وتعتر الكلية اأكر موؤ�ض�ضة 
للجراحني يف العامل وت�ضم اأكرث من 
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•• دبي-الفجر: 

املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
باملخيم  الل����ت����ح����اق  ب�����اب  ف���ت���ح  ع����ن 
ال�����ض��ي��ف��ي ال���ث���ق���ايف ال�����ذي ت���ق���ام من 
اأغ�ضط�س   6 اإىل  اجلاري  يوليو   14
خلطتها  ت��رج��م��ًة  وذل����ك   ،2019
حتفيز  يف  ال�ضرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا 
املجتمع  واإ���ض��راك  املجتمعي  التفاعل 
الثقايف، واكت�ضاف وتطوير  العمل  يف 
وتنميتها.  النا�ضئة  الوطنية  املواهب 
وتقام فعاليات املخيم ال�ضيفي الثقايف 
للوزارة  التابعة  الثقافية  امل��راك��ز  يف 
واأم  وعجمان،  الظفرة،  م��ن:   ك��ل  يف 
اخليمة،  وراأ���س  والفجرة،  القيوين، 

ودبا الفجرة، وم�ضايف.
الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن�����ورة  واأك�������دت 
اأنه  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة 
تفاعلي  �ضيفي  برنامج  ت�ضميم  مت 
اإتاحة  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  مبتكر  ب��اأ���ض��ل��وب 
لإ�ضراك  الأم�����ور  لأول���ي���اء  ال��ف��ر���ض��ة 
تنا�ضب  التي  العمل  ور�س  يف  اأبنائهم 
ميولهم و�ضغفهم يف جمالت الفنون، 
وال���ع���ل���وم، وال��ت�����ض��م��ي��م، وال���ع���م���ارة، 
والبتكار، واكت�ضاف الف�ضاء واملهارات 
امل�ضتقبلية التي تو�ضع مدارك الطفل 
اأو�ضع  واآف����اق����اً  ف�������ض���اءات  ي��ف��ت��ح  مب���ا 
من الإن��ت��اج الإب��داع��ي ل��دى الأجيال 
ال�ضاعدة، ويك�ضبهم املهارات املعرفية 
يف امل��ج��الت الإب��داع��ي��ة ل��ت��ك��ون هذه 

قوياً  اأ����ض���ا����ض���اً  واخل�������رات  امل����ه����ارات 
لخ����ت����ي����ار ت���وج���ه���ات���ه���م الب����داع����ي����ة 

امل�ضتقبلية.
بالدور  “ نعتزُّ  الكعبي:  ن��ورة  وقالت 
ال������وزارة يف ترجمة  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي 
الرامية  ال���ر����ض���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي������ة 
وتعزيز  امل�ضتقبل  يف  ال�ضتثمار  اإىل 
جميع  يف  للوطن  ال�ضاملة  النه�ضة 
اأ�ض�س  تر�ضيخ  املجالت، وخا�ضًة عر 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ر ت�ضجيع  ال���ض��ت��دام��ة 
و�ضقل  املبدعني،  واحت�ضان  الإب���داع 
ال�ضاعدة  امل���واه���ب  وت��ب��ن��ي  امل���ه���ارات 
تنه�س  اأن  عاتقها  على  �ضيكون  التي 
يتوفق  ومب���ا  الإب����داع����ي،  بامل�ضتقبل 
ت�ضتهدف  ال��ت��ي  ال������وزارة  م��ه��م��ة  م���ع 
الثقايف  باملنجز  والرت��ق��اء  النهو�س 
ال�����دول�����ة وا����ض���ت���دام���ة  وامل�����ع�����ريف يف 

والكفاءات  املتميزة  باملواهب  رفدها 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ب��دع��ة«. واأ���ض��اف��ت نورة 
املبتكر  امل��خ��ي��م  ه���ذا  “يعد  ال��ك��ع��ب��ي: 
املواهب  ل�ضتك�ضاف  وطنية  من�ضة 
املبدعة والواعدة، تتيح لهم الفر�ضة 
لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومتّكن 
فئات  تفاعل  عر  املجتمعي  التكاتف 
النا�ضئة  وخ��ا���ض��ًة  املختلفة  املجتمع 
وال�������ض���ب���اب ث��ق��اف��ي��اً واإب����داع����ي����اً عر 
العمل  ور���س  م��ن  متنوعة  جمموعة 
املواهب  وتنمي  ال��ق��درات  حتفز  التي 
ا�ضتحقاقات  وي���واك���ب  ي��ن��ا���ض��ب  مب���ا 
اأن  �ضنجد  ول��ذا  وامل�ضتقبل،  احلا�ضر 
امل��خ��ي��م ي��رك��ز ع��ل��ى املهارات  ب��رن��ام��ج 
والإعالم  والبتكار  والعلوم  احلديثة 

والتفكر  والإب��داع  والفنون  الرقمي 
ت��ر���ض��ي��خ القيم  الن���ت���ق���ادي، وك��ذل��ك 
تفاعلية  بيئة  يف  ملجتمعنا،  الأ�ضيلة 
ج���اذب���ة ت�����ض��ت��ق��ط��ب ج��م��ي��ع الأع���م���ار، 
ل��ت��غ��ر���س ف��ي��ه��م ب����ذور الإب������داع وحب 
وتنّظم  باملعرفة«  وال�ضغف  الثقافة 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة فعاليات 
املخيم ال�ضيفي الثقايف بال�ضراكة مع 
الثقافية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
الدولة، وياأتي هذ املخيم  الرائدة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة التي  امل����ب����ادرات  اإط�����ار  يف 
ت�ضميمها  ع���ل���ى  ال���������وزارة  حت���ر����س 
واإط���الق���ه���ا ل��ل��ت��وا���ض��ل امل��ب��ا���ض��ر مع 
امل���ج���ت���م���ع، ب����ه����دف حت���ف���ي���ز ق������درات 
وال�ضباب وتطوير مهاراتهم  النا�ضئة 

ل��ب��ن��اء من���اذج م��ن امل��ب��دع��ني وال����رواد 
م�ضوؤولياتهم  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
الوطنية م�ضتقباًل وا�ضتكمال م�ضرة 
التقدم يف الدولة. وي�ضتهدف “املخيم 
يقدم  ال�������ذي  الثقايف”  ال�����ض��ي��ف��ي 
فعالياته جماناً، الفئات العمرية من 
املواطنني  اأبناء  من  �ضنة   19 اإىل   5
وامل��ق��ي��م��ني، ومي��ك��ن ال��ت�����ض��ج��ي��ل عر 
زي������ارة امل���وق���ع الإل�����ك�����رتوين ل�����وزارة 
www. ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة

mckd.gov.ae  ويهدف املخيم 
القدرات  تطوير  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
التوا�ضل  ع��ل��ى  وال�����ض��ب��اب  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
اإبداعي  ب�ضكل  ال���ذات  ع��ن  والتعبر 
وفّعال مبا ي�ضهم يف تعزيز اإنتاجيتهم 

من  مداركهم  وتو�ضيع  امل�ضتقبل،  يف 
لكت�ضاب  ���ض��غ��ف��ه��م  حت��ف��ي��ز  خ�����الل 
توعيتهم  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل���ع���رف���ة، 
تنا�ضبهم  التي  امل�ضتقبلية  بالوظائف 
بناء على طموحاتهم. وتقام فعاليات 
الأ�ضبوع  م��دار  على  ال�ضيفي  املخيم 
ع��دا اأي���ام اجل��م��ع��ة، وت��ت��وزع جمالت 
3 حم��اور رئي�ضية  العمل على  ور���س 
هي “الثقافة” و”البتكار” و”تنمية 
من  جم���م���وع���ة  وت���غ���ط���ي  الذات”، 
القطاعات الفنية واملهنية واحلياتية، 
والت�ضميم  التعبرية،  الفنون  مثل 
والعلوم  الأعمال،  وري��ادة   ، والعمارة، 
احلياتية  وامل�����ه�����ارات  وال���ت���ق���ن���ي���ات، 

وال�ضلوكيات اليومية.

ينظم يف املراكز الثقافية التابعة للوزارة

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة تفتح باب اللتحاق باملخيم ال�صيفي الثقايف

•• راأ�س اخليمة -وام:

الور�س  ف��ع��ال��ي��ات  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  اخ��ت��ت��م 
ال�ضيفية التي نظمها مبقر جمعية نه�ضة املراأة يف راأ�س اخليمة 

بعنوان “ما�ضرت كال�س ال�ضغار” والتي ا�ضتمرت اأربعة اأيام.
اأجنح  البتكار” م��ن  “رحلة  بعنوان  ال��راب��ع  ال��ي��وم  ور���ض��ة  وك��ان��ت 
الور�ضة  للتعلم يف هذه  50 طفال  اأك��رث من  الور�س حيث جتمع 
وت�ضابقوا ليفوزوا بدور لهم فيها . وقالت الرمي عبداهلل الفال�ضي 
هذه  اإن  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  للمجل�س  العامة  الأم��ي��ن��ة 
الور�س التي وجهت بها �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة 
الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
بامتياز  ناجحة  كانت  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة 

ولتنوع  الط��ف��ال  جانب  من  �ضهدته  ال��ذي  املكثف  لالقبال  نظرا 
الور�س التي �ضملت تراثا وطينا واأنواعا متعددة من الفنون املحببة 
لهم. وذكرت الفال�ضي اأن جمعية نه�ضة املراأة يف راأ�س اخليمة كانت 
متعاونة جدا يف رعاية هوؤلء الطفال وتوفر اأجواء منا�ضبة لهم 
اقبالهم  زاد  ما  وهو  الور�س  هذه  يف  الكثرة  الفنون  على  للتعلم 
لالمومة  العلى  املجل�س  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت  ي��وم.  بعد  يوما  عليها 
الكاملة  وال��رع��اي��ة  املنا�ضبة  الت�ضهيالت  اي�ضا  وف��ر  وال��ط��ف��ول��ة 
لطفالنا الذين ت�ضابقوا على ح�ضور هذه الور�س ال�ضيفية التي 
فيها كل جديد وم�ضوقة جدا للتعلم على فنون كثرة. من جانبهم 
والتقدير  بال�ضكر  واهاليهم  الور�س  يف  امل�ضاركون  الأطفال  تقدم 
ل�ضمو ام المارات حلر�س واهتمام �ضموها بالأطفال وتوفر مثل 
التي تعود عليهم بالنفع خالل العطلة ال�ضيفية  الفعاليات  هذه 

حيث انعك�س ذلك من خالل تفاعل الأطفال مع املوا�ضيع املتنوعة 
يف الور�س التي لم�ضت واقع احلياة اليومية.

“اليولة  ب��ع��ن��وان  الول  ال��ي��وم  يف  الوىل  ال��ور���ض��ة  انطلقت  وق���د 
وال�ضنع الإماراتي” وهي ور�ضة اطلع فيها الطفال على الرتاث 
الماراتي والتدرب عليه باقبال و�ضوق كبرين. وكان اليوم الثاين 
تخ�ضي�س  ومت  والبال�ضتيك”  البيئة  “ور�ضة  ب��ع��ن��وان  ل��ل��ور���س 
و”ال�ضنع  مزنة”  “ا�ضتوديو  مع  الثالث  اليوم  يف  للفتيات  فقرة 
الرميثي  �ضعيد  مع  البتكار  برحلة  ام�س  واختتمت  الإماراتي” 
وفاطمة الكعبي اللذين اأ�ضرفا على الطفال يف ور�ضة اليوم وقدما 
مهاراتهما ليتعلم منها باقي زمالئهم وكانت ممتعة ملن ح�ضرها 
الذين  �ضهادة م�ضاركة لالأطفال  توزيع  وللجميع. ويف اخلتام مت 

�ضهدوا هذه الور�س.

اختتام الور�صة ال�صيفية »ما�صرت كال�س ال�صغار« براأ�س اخليمة

نورة الكعبي: املخيم يو�صع مدارك االأطفال ويغر�ض فيهم بذور االإبداع وحب الثقافة و�صغف املعرفة

»جامعة حممد بن را�صد للطب« حت�صل على اعتماد كلية اجلراحني الأمريكية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/3634  جتاري جزئي 
زبد  ابو  �ضميح ح�ضني  ل��وؤي   -2 البناء  ملقاولت  املحكوم عليه/١- جلوبال جيت  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم   الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
بو�ضيم  حممد  ح�ضن  ل�ضالح/�ضلطان  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2٠١9/6/2٥
العبدول بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ضددا للمدعي مبلغا وقدره )3٠.٠٠٠( 
درهم م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�ضيطة قدرها 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�ضل 
وخم�ضمائة  بامل�ضاريف  عليهما  املدعي  والزمت  ال�ضداد  متام  حتى   2٠١8/9/3٠ يف 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�����ض��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/714  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ١-ايه ان �ضي للمقاولت ���س.ذ.م.م 2- طيب عبدالرحيم باقر 
املحدودة  الوطنية  ال�ضباغ  م�ضانع  املدعي/�ضركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
وميثله:علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها املطالبة 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )3.6٤٤.27٤.٤١( وقدره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة ١2% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها 
  ch2.E.22:جل�ضة يوم الثنني املوافق:2٠١9/7/١٥ ال�ضاعة:٠9:3٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1525  جتاري كلي

للبيوت  اخلليج  م�ضنع   -2 امل��ح��دودة  للزيوت  الم����ارات  ١-���ض��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
انرتنا�ضيونال  ج��رال  املدعي/�ضو�ضيت  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  اجلاهزة 
مو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  جمعة  عي�ضى  حممد  وميثله:عبدالرحمن  ليمتد 
 )7٥.867.292.7٤( وقدره  مببلغ  والت�ضامن  بالت�ضامم  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )278.8١2.3٠٠.8٠( بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دولر 
يوليو 2٠١8 وحتى   ١٥ ال��دع��وى يف  قيد  ت��اري��خ  م��ن   %١2 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب 
�س  ال�ضاعة:٠9:3٠  امل��واف��ق:٤/2٠١9/9  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  التام.وحددت  ال�ضداد 
بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/423  عقاري كلي

املدعي/نور  ان  القامة مبا  نيكبور جمهول حمل  ١-�ضاهرخ منوجهر   / عليه  املدعي  اىل 
بنك )م�ضاهمة عامة( بنك نور ال�ضالمي �س.م.ع �ضابقا وميثله/جابر را�ضد حممد جابر 
را�ضد ال�ضالمي قد اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها احلكم بف�ضخ اتفاقية الجارة ومالحقها 
من  خاليا  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  مو�ضوع  العقار  بت�ضليم  عليه  املدعي  وال��زام 
امللكية  �ضهادة  ال���واردة يف  العقاري  القيد  ا���ض��ارة  وال��غ��اء  املدعي  اىل  احل��ي��ازة  ورد  ال�ضواغل 
ل�ضالح املدعي عليه وخماطبة دائرة الرا�ضي والمالك مع تعوي�س املدعي مبلغ وقدره 
)١.987.٠99.2٠( درهم.وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2٠١9/7/١6 ال�ضاعة:٠9:3٠ 
�س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي - وام:

ت�����ض��ك��ل جت���رب���ة دول�����ة الإم��������ارات يف 
من  الأوىل  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ض��رع��ات 
التي  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  نوعها 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ض��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حم���ورا  اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
له���ت���م���ام ال���ع���دي���د م����ن ال�������دول ملا 
حققته من نتائج ملمو�ضة يف تطوير 
وحتديث العمل احلكومي، لتتحول 
اإىل  اإطالقها  م��ن  �ضنوات   3 خ��الل 
من��وذج عاملي فريد وجتربة جديرة 
مع  وامل�ضاركة  والتحليل  بالدرا�ضة 

املهتمني من احلكومات.
ويف اإطار اجلهود لتعميم ال�ضتفادة 
م���ن ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة امل��ب��ت��ك��رة، جاء 
احلكومية  ك��ي��ن��دي  ك��ل��ي��ة  اإ�����ض����دار 
يف ج��ام��ع��ة ه����ارف����رد، درا����ض���ة حالة 
دولة  يف  احلكومية  امل�ضرعات  ح��ول 
البتكارات  توثيق  بهدف  الإم���ارات، 
الإم�����������ارات  دول��������ة  احل���ك���وم���ي���ة يف 
التعريف  ع��ر  ع��امل��ي��ا،  وم�����ض��ارك��ت��ه��ا 
الرتقاء  يف  واأث��ره��ا  التجربة  بهذه 
ب���ج���ودة ح���ي���اة امل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
العمل  م��ل��م��و���ض��ة يف  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق 
قيا�ضي  وق������ت  خ������الل  احل����ك����وم����ي 

وبكفاءة عالية.
الروفي�ضور  ال��درا���ض��ة  على  اأ���ض��رف 
امل���ح���ا����ض���ر يف  ي����ون����غ  دي  ي�����وري�����ت 
كلية  يف  والإدارة  ال��ع��ام��ة  ال�ضيا�ضة 
ه����ارف����رد ك��ي��ن��ي��دي ال�����ذي ي���رتاأ����س 
ب��رن��ام��ج ب��ل��وم��ب��رغ ل��ب��ن��اء ق����درات 

بالوليات  والبلديات  امل��دن  روؤ���ض��اء 
مبادرة  �ضمن  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 
قيادات  لتطوير  ه��ارف��رد  بلومبرغ 
املدن، حيث ي�ضارك يف رئا�ضة اثنني 
 : هما  املفتوح  النت�ضاب  برامج  من 
ت�ضميم احللول الت�ضاركية والبتكار 

يف احلوكمة.
التعريف  اإىل  ال���درا����ض���ة  وت���ه���دف 
مبنهجية عمل امل�ضرعات احلكومية 
وم�ضاركة جتربة دول��ة الإم���ارات يف 
للتحديات  احللول  وابتكار  تطوير 
خالل مدة زمنية ق�ضرة، ومنهجية 
عملها القائمة على حتقيق م�ضتقبل 
البتكار  ق��ي��م  وت���ع���زي���ز  م�������ض���ت���دام، 
والريادة والتعاون ون�ضر املعرفة، مبا 
ي�ضهم يف الرتقاء بالعمل احلكومي 

على امل�ضتويني الوطني والعاملي.
واأكدت هدى الها�ضمي م�ضاعد املدير 
يف  والب��ت��ك��ار  لال�ضرتاتيجية  ال��ع��ام 
مكتب رئا�ضة جمل�س الوزراء بوزارة 
�ضوؤون جمل�س الوزراء وامل�ضتقبل، اأن 
وم�ضاركة  املبتكرة  التجارب  تعميم 
ال��ن��ج��اح يف ح��ك��وم��ة دولة  ق�����ض�����س 
الإم��ارات يج�ضد توجهات احلكومة 

ال�ضراكة الدولية بتطوير  يف تعزيز 
الكفيلة  واحل���ل���ول  ال��ع��م��ل  م��ن��اه��ج 
مبواجهة حتديات امل�ضتقبل، ويعك�س 
احلر�س على بناء القدرات ومتكني 
البتكار،  جم��ال  يف  املوؤهلة  ال��ك��وادر 
وت�����وف�����ر الإم�����ك�����ان�����ات وال���ف���ر����س 
اإيجاد  يف  وم�ضاعدتهم  للمبتكرين 

اأف�ضل احللول لتحديات امل�ضتقبل.
احلالة  درا���ض��ة  اإن  الها�ضمي  وقالت 
يف  احلكومية  بامل�ضرعات  اخل��ا���ض��ة 
دولة الإمارات، �ضتمكن �ضناع القرار 
م��ن ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه التجربة 
تدعم  بحيث  دول��ه��م  يف  وتطبيقها 
تبني منوذج عمل حكومات امل�ضتقبل 
واملعرفة  الب����ت����ك����ار  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م 
لتطوير  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت���ط���وي���ع 
ينعك�س  مب���ا  واخل����دم����ات  احل���ل���ول 

اإيجابا على جودة حياة املجتمعات.
را�ضد  ب���ن  حم��م��د  “مركز  و���ض��اه��م 

توثيق  “ يف  احل���ك���وم���ي  ل��الب��ت��ك��ار 
هذه الدرا�ضة كما عمل على حتويل 
املنهجية اإىل م�ضاق اإلكرتوين مفتوح 
“ابتكر”  م��ن�����ض��ة  ع��ل��ى  ط���رح���ه  مت 
بهدف م�ضاركة هذه املنهجية ودعم 
ن�ضر ثقافة التجربة واختبار الأفكار 

املبتكرة.
ثقافة  تر�ضيخ  اإىل  الدرا�ضة  و�ضعت 
للنهو�س  الأفكار  واختبار  التجارب 
مب��ن��ه��ج��ي��ة ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي من 
خ�����الل ا����ض���ت���ع���را����س جت���رب���ة دول����ة 
م�ضاف  يف  اأ�ضبحت  التي  الإم���ارات 
الدول امل�ضدرة لالبتكارات، وحتديد 
ال�ضروط الالزمة لإطالق امل�ضرعات 
 100 ال���  حت��دي  يف  النجاح  واأ�ض�س 
يوم، والدرو�س امل�ضتفادة من جتربة 
احلكومية  امل�����ض��رع��ات  ع��م��ل  ف��ري��ق 
يف دول���ة الإم�����ارات واآل��ي��ات ت�ضميم 
التحديات وت�ضريع الإجنازات و�ضبل 

والتح�ضني  النتائج  ا�ضتدامة  �ضمان 
امل�ضتمر يف العمل احلكومي.

دع����م جهود  ال���درا����ض���ة يف  وت�����ض��ه��م 
م�����ض��وؤويل امل����دن وال��ب��ل��دي��ات وفرق 
اإىل  ا�ضتنادا  امل��دن  لتطوير  عملهم 
وتاأهيلهم  طموحة،  واأه����داف  روؤى 
التدريبي  بلومرغ  برنامج  �ضمن 
كينيدي  ه��ارف��رد  كلية  م��ن  بتنظيم 
والإدارة  ال�����ق�����ي�����ادة  جم��������الت  يف 
من  نخبة  ي�ضم  ال��ذي  املتخ�ض�ضة، 
امل��ن��ت�����ض��ب��ني م���ن ح���ول ال���ع���امل ممن 
دولة  حكومة  جتربة  من  ا�ضتفادوا 
الإم�����ارات واأع���رب���وا ع��ن رغبتهم يف 

تطبيق هذه التجربة يف دولهم.
را�ضد  ب���ن  حم��م��د  “مركز  وع���ق���د 
حوار  جل�ضة  احلكومي”  لالبتكار 
يوريت  امل��رك��ز  وا�ضت�ضاف  الب��ت��ك��ار 
الدرا�ضة  حم���اور  لعر�س  ي��ون��غ  دي 
بعنوان  جل�ضة  �ضمن  وخم��رج��ات��ه��ا 

لالبتكار  ال���ع���امل���ي���ة  “الجتاهات 
حممد بن  مركز  نظمها   ”2019
اإطار  يف  احل��ك��وم��ي  لالبتكار  را���ض��د 
البتكار”،  “حوار  جل�ضات  �ضل�ضلة 
التي  الجت������اه������ات  اأه�������م  ت����ن����اول����ت 
تتبناها احلكومات الرائدة يف جمال 
اإيجابي  حت����ول  لإح������داث  الب���ت���ك���ار 
العمل احلكومي  و�ضامل يف طريقة 

يف ظل املتغرات العاملية املت�ضارعة.
البتكار”  “حوار  �ضل�ضلة  وت��ه��دف 
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز حم���م���د بن 
را�ضد لالبتكار احلكومي اإىل تعزيز 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
دع����م جهود  ال��ت��ك��ام��ل يف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
كفاءة  مب�ضتوى  والرت��ق��اء  البتكار 
النتائج  اأف�������ض���ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الأداء 
اأهداف  يخدم  مبا  منها  وال�ضتفادة 
الدولة  م��ك��ان��ة  وي���ر����ض���خ  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدول  �ضمن  تكون  بحيث  وريادتها 

العامل  م�ضتوى  على  ابتكارا  الأك��رث 
بحلول عام 2021.

�ضارك  ال��ت��ي   - اجل��ل�����ض��ة  حت���دث يف 
60 م��وظ��ف��ا من  اأك�����رث م���ن  ف��ي��ه��ا 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة الحت�����ادي�����ة 
الروفي�ضور   - واخلا�ضة  واملحلية 
تطرق  ال�������ذي  ي����ون����غ  دي  ي����وري����ت 
لالبتكار  ال��ع��امل��ي��ة  الجت���اه���ات  اإىل 
احلكومات  تتبناها  ال��ت��ي   2019
الرائدة عامليا لتحقيق ال�ضتدامة يف 
خمتلف  يف  التنمية  وتعزيز  النتائج 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة، وحت���دث عن 
عمل  منهجية  يف  الب��ت��ك��ار  اأه��م��ي��ة 
تغير  اإح���داث  يف  ودوره  احلكومات 
خالل  من  عملها  طريقة  يف  �ضامل 
ا�ضتحداث مفاهيم واأ�ضاليب جديدة 
ومبتكرة تواكب امل�ضتجدات لت�ضريع 
اأهمية  اإىل  واأ���ض��ار  الإجن����از.  وت���رة 
بناء املهارات القيادية واإعداد الكوادر 

الب�ضرية الكفوؤة يف خمتلف ميادين 
العمل احلكومي من خالل الرتكيز 
وتعزيز  والب���ت���ك���ار  ال����ري����ادة  ع��ل��ى 
اجلهات  كل  بني  والتن�ضيق  التعاون 
احلكومية واخلا�ضة لتطوير العمل 
احلكومي وحت�ضني م�ضتويات الأداء 
لتعزيز �ضناعة امل�ضتقبل القائم على 
املعرفة وامل�ضاركة يف �ضناعة القرار.

وي��ن��ظ��م “ م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�ضد 
�ضل�ضلة  احلكومي”  ل���الب���ت���ك���ار 
 “ “ ح���������وار الب�����ت�����ك�����ار  ج����ل���������ض����ات 
ال��ت��ي جت��م��ع م��ف��ك��ري��ن ع��امل��ي��ني مع 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م�������ض���وؤول���ني 
ومواكبة  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
احلديثة  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
باإيجاد  ت��وظ��ي��ف��ه��ا  يف  ي�����ض��ه��م  مب���ا 
ل��ت��ح��دي��ات حكومات  ف��ع��ال��ة  ح��ل��ول 
امل�ضتقبل ومواكبة التطورات العاملية 

املت�ضارعة.

•• ال�صارقة-الفجر:

عملت “جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان”، املوؤ�ض�ضة اخلرية ذات النفع العام، 
املعنية مبكافحة ال�ضرطان ومقرها دولة الإمارات، منذ تاأ�ضي�ضها قبل 20 عاماً، 
على توفر الدعم املادي واملعنوي ملجموعة من امل�ضابني ب�40 نوعاً خمتلفاً من 
ال�ضرطان من 28 جن�ضية عربية واأجنبية، لي�ضبح هذا الدعم املتوا�ضل ملر�ضى 
لغة  باأن  للعامل  ُتثبت  للجمعية،  اإن�ضانية  �ضرة منجزات  ال�ضرطان وعائالتهم 

الأمل جتمع كافة الأمم وال�ضعوب. 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  للجمعية مواطني  التابع  املر�ضى  دعم  برنامج  و�ضمل 
ت�ضمل  خمتلفة،  واأجنبية  عربية  دول��ة   27 م��ن  املقيمني  جانب  اإىل  املتحدة، 
وكندا،  ت�ضاد،  وجمهورية  واأوزبك�ضتان،  وتركيا،  القمر،  وج��زر  املتحدة،  اململكة 
وتون�س،  العربية،  م�ضر  وجمهورية  وامل��غ��رب،  وال��ه��ن��د،  ورو���ض��ي��ا،  ونيجريا، 
وفل�ضطني،  الها�ضمية،  الأردن���ي���ة  وامل��م��ل��ك��ة  وال���ع���راق،  وال�����ض��ودان،  واجل���زائ���ر، 
واإثيوبيا، وايران،  و�ضوريا، واليمن، ولبنان، والفلبني، وباك�ضتان، وبنغالدي�س، 

و�ضريالنكا، وال�ضومال.
بالتزامن مع الذكرى الع�ضرين للجمعية هذا العام، �ضاركت مقيمتان ناجيتان 
من ال�ضرطان، من جممل املر�ضى الذين وقفت اجلمعية اإىل جانبهم، ق�ضتيهما 
نفو�ضهم،  يف  الأم��ل  وب��ث  اإلهامهم  بهدف  ال�ضرطان  مر�ضى  من  جمموعة  مع 
ملواجهة  ك�ضبيٍل  الأمل  اأهمية  على  بالتاأكيد  املحفزتان  الق�ضتان  اأ�ضهمت  حيث 
الدعم  مع  خا�س  وب�ضكل  بال�ضرطان،  الإ�ضابة  ت�ضخي�س  بعد  احلياة  حتديات 
ك�  املر�ضى  حياة  حت�ضني  على  حتر�س  عريقة،  موؤ�ض�ضة  توفره  ال��ذي  امل�ضتمر 

“جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان«.

نان�صي اأبو �صمرة: اجلمعية مدت يل يد العون ومل ترتكني حلظة واحدة
دولة  املقيمة يف  �ضمرة  اأب���و  نان�ضي  الأردن��ي��ة  امل��واط��ن��ة  ق��ال��ت  ال�����ض��اأن،  ه��ذا  ويف 
 ،2017 اأغ�ضط�س  الأمي��ن مطلع  بكتلة غريبة يف �ضدري  “�ضعرت  الإم���ارات: 
وانقلبت حياتي راأ�ضاً على عقب، حيث خ�ضعُت لعمليتني جراحيتني اإىل جانب 
ك��ام��ل، ول  ع��ام  م��دار  وال��ه��رم��وين على  الإ�ضعاعي  ال��ع��الج  برنامج مكثف م��ن 

جل�ضة   16 لتلقي  ونف�ضياً  ج�ضدياً  واجهتها  التي  ال�ضعوبة  اأ�ضف  اأن  ميكنني 
عالج كيميائي، ويف يناير 2019، جنحُت بالتغّلب على �ضرطان الثدي وال�ضفاء 

منه متاماً«.
واأ�ضافت نان�ضي، التي تبلغ من العمر 33 عاماً: “تعرفُت على اجلمعية اأثناء 
البحث عن اأي جهة جمتمعية توفر الدعم الذي كنت باأم�ّس احلاجة اإليه يف تلك 
اللحظات ال�ضعبة، اإذ مل اأعد قادرة على حتمل اأعباء الإ�ضابة باملر�س لوحدي، 
واملجموعات  ال�ضرطان  مر�ضى  مع  والتفاعل  للتوا�ضل  ملّحة  بحاجة  وكنت 
حياتي،  اإىل  اجلمعية  دخلت  اأن  ومنذ  امل��دين،  املجتمع  موؤ�ض�ضات  من  الداعمة 
مدت يل يد العون واملحبة، ووقفت اإىل جانبي ومل ترتكني حلظة واحدة حتى 
بعد �ضفائي، وما زلت اأ�ضارك يف فعالياتها املختلفة، �ضواًء بالإفطار الذي نّظمته 
اأرجاء الدولة، يف �ضهر رم�ضان  اجلمعية ملر�ضى ال�ضرطان والناجني من كافة 
اأو بالأن�ضطة املختلفة �ضمن مبادرة )لّون عاملي( الرامية لتعزيز ثقة  املا�ضي، 

مري�ضات ال�ضرطان، بالإ�ضافة اإىل رفع معنوياتهن«.
واأكدت نان�ضي: “اأ�ضعر بالفخر ملحاربة ال�ضرطان وهزميته، وب�ضكل خا�س لأين 
الكرى  كاأم لطفلتني،  العائلية  العمل يف وظيفتي وباقي م�ضوؤولياتي  وا�ضلت 
يف الثامنة من العمر وال�ضغرى يف الرابعة، دون اأدنى تنازل اأو ا�ضت�ضالم، حيث 
لعبت هذه التجربة التي مررُت بها دوراً كبراً بتعزيز قوتي وثقتي، ول ميكنني 
التعبر عن مدى اأهمية الفح�س املبكر والدوري عن ال�ضرطان الذي توا�ضل 
واملقيمني  املواطنني  لكافة  جماناً  توفره  ال�ضرطان  مر�ضى  اأ�ضدقاء  جمعية 

رجاًل ون�ضاًء«.
الفح�س  فاأجرت  تويور،  نينا  الإم��ارات  دولة  املقيمة يف  الفلبينية  املواطنة  اأما 
ب�ضكل  الأمي��ن  الطبي بعد �ضعورها باجلهد والإره��اق وظهور كتلة يف �ضدرها 
لعمليتني  وخ�ضعت   ، ال�ضرطان  من  الثانية  باملرحلة  اإ�ضابتها  وتبني  مفاجئ، 
يناير  حتى   2016 نوفمر  م��ن  كيميائي  ع��الج  جل�ضات  و���ض��ت  جراحيتني، 
تالها خطة عالجية ت�ضمل 17 جل�ضة “عالج موّجه” باملواد امل�ضادة   ،2017

لل�”اإت�س اإي اآر 2«.
ويف هذا ال�ضدد، قالت نينا، ربة العائلة واملعيلة الوحيدة لبنني يافعني: “بعد 
اأ�ضتطع  فلم  �ضهرين،  ملدة  ذهول  بقيُت يف حالة  بال�ضرطان،  اإ�ضابتي  ت�ضخي�س 

املُّرة،  احلقيقة  ه��ذه  لقبول  م�ضتعدة  اأك��ن  ومل  بال�ضرطان  اإ�ضابتي  ا�ضتيعاب 
ال�ضوؤال  اأطرح على نف�ضي  خا�ضة مع خلّو �ضجّل عائلتنا من ال�ضرطان، ورحت 
ذاته با�ضتمرار )ملاذا اأنا؟(، واأخفيُت اإ�ضابتي عن اأبنائي واأقاربي، وعندما بداأت 
باإدراك واقعي، وال�ضيطرة على خماويف، وا�ضرتداد ثقتي، خ�ضرت عملي عندما 
الرغم من  وعلى  ال�17،  املوجه  العالج  اأوىل جل�ضات  اأب��داأ  اأن  و�ضك  على  كنُت 
�ضعوري بالعجز يف البداية، قررت موا�ضلة الكفاح وعدم ال�ضت�ضالم والتوقف، 

وكان ل ُبّد من اإيجاد حل باأ�ضرع وقت ممكن«.

نينا تويفر: اجلمعية �صتبقى بيتي وعائلتي يف االإمارات 
واأ�ضافت نينا تويفر، البالغة من العمر 47 عاماً: “عّرفني اأحد اأقربائي على 
جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان، ومنذ تلك اللحظة، تغّر كل �ضيء، حيث مل 
تتوقف اجلمعية عن دعمي، ووقفْت اإىل جانبي، و�ضاعدتني على تغطية تكاليف 
جل�ضات العالج، و�ضراء الأدوية، ووّفرْت يل الدعم املايل ملتابعة فحو�ضات م�ضح 
الأ�ضعة بالت�ضوير املقطعي املَُحْو�ضب، وعلى الرغم من بقائي دون عمل ملدة �ضنة 
اأ�ضعب مراحل حياتي، حيث كانت اجلمعية  �ضاعدتني اجلمعية خالل  كاملة، 
و�ضتبقى مبثابة بيتي وعائلتي التي اآن�ضت وحدتي يف دولة الإمارات دولة اخلر 

والعطاء«.
على  تويفر  نينا  ���ض��ّددت  ال�����ض��رط��ان،  ملر�ضى  توجهها  ال��ت��ي  الن�ضيحة  وح���ول 
اأهمية قبول الواقع والتعامل معه، والتمتع بالقوة، لأن فقدان الأمل �ضيعطي  
لل�ضرطان  الفر�ضة للق�ضاء على املعنويات الإيجابية والروح املعنوية العالية، 
الدرو�س،  اأثمن  تعّلم  فتتيح لالإن�ضان فر�ضة  ال�ضعبة  والأوق��ات  التحديات  اأما 

وتطبيقها يف احلياة.

ع�صرون عامًا يف توحيد اجلهود الرامية لدعم مر�صى ال�صرطان يف 
دولة االإمارات

عملت جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان منذ انطالقها قبل ع�ضرين عاماً على 
تاأ�ضي�س جمتمع متما�ضك داعم ملر�ضى ال�ضرطان داخل دولة الإمارات وخارجها، 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  وم��وؤ���ض�����ض��ات  امل��ان��ح��ة،  واجل��ه��ات  ال�����ض��رط��ان،  ي�ضمل مر�ضى 

ال�ضرطان  اإطار هدف م�ضرتك يتمثل مب�ضاعدة مر�ضى  والأبحاث الطبية، يف 
اأثناء رحلتهم العالجية و�ضمان جناحها.

وعائالتهم،  املر�ضى  دع��م  برنامج  ركائز  عاملي” اإح��دى  “لّون  مبادرة  وتعتر 
اإىل  ال��زي��ارات  ت�ضمل  التي  الفعاليات  م��ن  ب��ع��دٍد  ال��ع��ام  م��دار  حيث  حتفل على 
ور�س  جانب  اإىل  الريا�ضية،  والأن�ضطة  الرتفيهية،  وال��رح��الت  امل�ضت�ضفيات، 
الرنامج  ه��ذا  ويوفر  العمرية،  الفئات  كافة  من  للمر�ضى  الإب��داع��ي��ة  العمل 
والناجني  املر�ضى  التوا�ضل مع جمموعة من  ال�ضرطان فر�ضة  للناجيات من 
املر�س،  حماربة  يف  ال�ضخ�ضية  جتاربهّن  عن  معهم  والتحدث  دوري��ة،  ب�ضورة 
وثقتهم وم�ضاعرهم  رفع معنوياتهم  والعمل على  الأم��ل،  واإلهامهم، ومنحهم 
اأ�ضا�ضية ينبغي للمر�ضى الت�ضلح به للتغلب على  الإيجابية، التي تعّد عنا�ضراً 

ال�ضرطان واأي مر�س اآخر.
ويغطي ق�ضم املر�ضى ل�”جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان” 40 نوعاً خمتلفاً 
من الأورام اخلبيثة وال�ضرطانات، منها �ضرطان الدم، والثدي، والعظام، واملثانة، 
والدماغ،  واحللق،  والكبد،  والرئة،  الرحم،  وعنق  والبنكريا�س،  والرو�ضتات، 
املخططة(،  الع�ضلية  )ال�ضاركوما  الع�ضلية  والأن�����ض��ج��ة  اللمفاوية،  وال��غ��دد 

واجللد )اخلاليا ال�ضبغية - امليالنوما(، وغرها.
و�ضاركت الناجيات، اللواتي ا�ضتطعن التغلب على ال�ضرطان، ق�ض�ضهن امللهمة 
بالذكرى  واحتفلن  والبحرين،  ال�ضعودية  العربية  اململكة  منها  ع��دة  دول  يف 
اأحد من  يوم  اأول  يوافق  الذي  ال�ضرطان،  للناجني من  العاملي  لليوم  ال�ضنوية 
�ضهر يونيو، ويجمع اآلف الناجني من ال�ضرطان، واأ�ضدقائهم وعائالتهم، اإىل 
جانب الأطباء وخراء ال�ضحة واملتطوعني من اجلن�ضيات واخللفيات الثقافية 
اأ�ضدقاء  “جمعية  وتوفر  والنت�ضار.  وال�ضجاعة  بالأمل  لالحتفال  املختلفة، 
مر�ضى ال�ضرطان” ملجموعة من امل�ضت�ضفيات يف دولة الإمارات فر�ضة الو�ضول 
والفعاليات  ال��دع��م،  وجمموعات  والتوا�ضل،  والتوعية  الإر���ض��اد  خ��دم��ات  اإىل 
والأن�ضطة املتعلقة بال�ضرطان، اإىل جانب تزويد مر�ضى ال�ضرطان بالدعم املادي 
والعاطفي خالل رحلة العالج، ف�ضاًل عن موا�ضلة دعم الناجني من ال�ضرطان، 
من خالل رفع الوعي ب�ضبل مواجهة حتديات النجاة من ال�ضرطان، وحتفيزهم 

على امل�ضاركة يف الأن�ضطة املجتمعية الرامية لدعم مر�ضى ال�ضرطان.

�صيدتان ناجيتان يروين �صريتهن مع املر�ض ويوؤكدن اأهمية الفح�ض الدوري واملبكر

»اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان«.. لغة الأمل جتمع �صعوب 28 دولة عربية واأجنبية

•• اأبوظبي -وام:

تدريب  ور���ض��ة  ال��ه��م��م  لأ���ض��ح��اب  العليا  زاي���د  موؤ�ض�ضة  ا�ضت�ضافت 
قطع  با�ضتخدام  ال��روب��وت��ات  لت�ضميم  تعليمي  تطويري  لرنامج 
املوؤ�ض�ضة  منت�ضبي  ال��ه��م��م  اأ���ض��ح��اب  م��ن  ل��ع��دد  التعليمية  ال��ل��ي��ج��و 
زليخة  ب��رع��اي��ة جمموعة  ال��ور���ض��ة  اأق��ي��م��ت  امل��ه��ن��ي.  التاأهيل  ب��ور���س 
للرعاية ال�ضحية وتنفيذ نادي الروبوتات الإبداعي “مركز كريتف 
بداأ  ال��ذي  والإب���داع  البتكار  لرنامج  ا�ضتكمال  وذل��ك  روبوتك�س”، 
2016 بالتعاون بني املجموعة واملوؤ�ض�ضة، واأثمر بنتائج فعالة  عام 
للم�ضاركني. وهدفت الور�ضة - التي اأقيمت على مدى يومني - اإىل 
بناء مهارات العمل اجلماعي، واكت�ضاب مهارات التفكر الناقد وحل 

امل�ضكالت لدى الطالب اأ�ضحاب الهمم امل�ضاركني واإك�ضابهم مهارات 
الواحد  ال��ق��رن  م��ه��ارات  تطوير  وت�ضمنت  وال��رجم��ة.  الت�ضميم 
وال��ع�����ض��ري��ن، وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ع��ن ط��ري��ق ا���ض��ت��خ��دام تكنولوجيا 
يف  خمتلفة  مهارات  الطالب  بها  ليبني  ك��اأداة  التعليمية  الروبوتات 
لبناء  الهند�ضية  قدراته  تنمي  التي  والرجمة  الت�ضميم  جم��الت 
التنفيذي  املدير  الكمايل  اإ�ضماعيل  اهلل  وقال عبد  اأف�ضل.  م�ضتقبل 
لقطاع اأ�ضحاب الهمم بالإنابة يف موؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم 
اإن هدف املوؤ�ض�ضة هو متكني اأ�ضحاب الهمم وم�ضاعدتهم لالندماج 
باملجتمعات  وثقافة  دراي��ة  على  وجعلهم  كاملة،  ب�ضورة  املجتمع  يف 
التي يعي�ضون فيها، ونريد اأن يكونوا جزءا من املجتمع واأن يتمتعوا 
اإيجابية لهم  امل�ضاواة، لذلك ن�ضعى لتهيئة بيئة  بالتمكني على قدم 

مرحبا   .. مهاراتهم،  تنمية  على  تعمل  اإبداعية  اأن�ضطة  تنفيذ  عر 
لتقدمي  ال��ع��م��ل  ور���ض��ة  اإىل  ان�����ض��م  ال���ذي  زل��ي��خ��ة  ب��ف��ري��ق م�ضت�ضفى 
ناحيتها،  من  الهمم.  لأ�ضحاب  خا�ضة  حلظات  حتقيق  يف  امل�ضاعدة 
بالقدرات  زليخة،  جمموعة  اإدارة  رئي�س  نائب  �ضم�س  زنوبيا  اأ�ضادت 
التعليمية  العمل  ور�ضة  يف  امل�ضاركني  الهمم  لأ�ضحاب  ال�ضتثنائية 
بالليجو .. مبدية اإعجابها بعقولهم الإبداعية التي ت�ضوغ مفاهيم 
مبتكرة بينما يتعلمون بناء مناذج با�ضتخدام األعاب الليجو.. مو�ضحة 
اأن جتربة التعلم عر قطع الليجو تعد جتربة تعليمية جذابة للغاية 
وديناميكية تطور عقولهم وت�ضقل مهاراتهم الفردية. واأكدت اأهمية 
م�ضاعدتهم على الندماج يف املجتمع ويف حياتنا اليومية لأن الأمر 

كله يتعلق بال�ضعادة ومتكينهم لأخذ اأدوارهم كاأي فرد عادي اآخر.

ور�صة لتدريب اأ�صحاب الهمم على ت�صميم الروبوت بقطع الليجو

جامعة »هارفرد« توثق جتربة امل�صرعات احلكومية يف حكومة الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأ�ضحاب الهمم يف  نظمت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع جمل�س 
�ضرطة دبي دورة الإ�ضعافات الأولية لفئة اأ�ضحاب الهمم من ذو الإعاقة 
و�ضوؤون  لالإقامة  العامة  والإدارة  دب��ي،  �ضرطة  موظفي  من  ال�ضمعية 
الأجانب يف دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، وذلك بنادي �ضباط 
احلالت  م��ع  التعامل  م��ه��ارات  واك�ضابهم  تثقيفهم  ب��ه��دف  ال�����ض��رط��ة، 

الطارئة وطرق ال�ضتجابة حلالت الإنعا�س الرئوي.
وقال العقيد بدران ال�ضام�ضي، مدير الإدارة العامة للتدريب، يف افتتاح 
دبي  �ضرطة  اإن  دب��ي،  ال�ضحة يف  وف��د من هيئة  التي ح�ضرها  ال���دورة  
حري�ضة على تدريب وتاأهيل كافة املوظفني مبا فيهم اأ�ضحاب الهمم، 
والذين يحظون بعناية واهتمام دائم من �ضعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
العامة ومن  الإدارات  العام ل�ضرطة دبي، ودعم من كافة  القائد  امل��ري، 
التدريب، �ضواء  اأ�ضحاب الهمم، يف كافة املجالت ومنها جمال  جمل�س 
التدريب يف الدورات التخ�ض�ضية املرتبطة باملهام الوظيفية، اأو الدورات 

امل�ضاندة والداعمة للموظف يف حياته العملية وال�ضخ�ضية.
واأ�ضاف العقيد ال�ضام�ضي، اأن الدورة تعرف املتدربني على طرق احلفاظ 
عمل  واآلية  الرئوي،  الإنعا�س  ح��الت  مع  التعامل  وكيفية  احلياة،  على 
جهاز الرجفان القلبي، ومنع تفاقم وت�ضاعف احلالة، واأولويات التعامل 
التدريب  اإىل  بالإ�ضافة  احل���الت،  ه��ذه  مثل  يف  والت�����ض��ال  والت�ضرف 
العملي لهذه احلالت بالأجهزة والأدوات املعدة ملثل هذه الدورات، مما 

ي�ضهم ب�ضكل فعال يف احلد من الإ�ضابات واإنقاذ الأرواح.
لكافة  ال�����دورات  ه���ذه  م��ث��ل  تنظيم  يف  �ضت�ضتمر  دب���ي  ���ض��رط��ة  اأن  واأك����د 
م�ضتوى  زي��ادة  اأج��ل  دب��ي، من  �ضرطة  الهمم يف  اأ�ضحاب  املوظفني من 
املعرفة لديهم يف هذا اجلانب، واإعدادهم لإ�ضراكهم يف املبادرات املتعلقة 
بال�ضحة، والتي يتم تنفيذها على م�ضتوى الإم��ارة، ليكونوا فاعلني يف 

املجتمع، وملنحهم الثقة بدورهم املجتمعي الهام. 

•• دبي-الفجر:

�ضركة  دبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  يف  اإ�ضعاد  جلنة  �ضّمت 
ال�ضركات  اإحدى  املنزلية،  للمفرو�ضات  الإمارات”  “حول 
ال��رائ��دة يف جم��ال امل��ف��رو���ض��ات، م��وف��رة ب��ذل��ك خ�ضومات 
اأنواع  ك��ل  على   30% اإىل  ت�ضل  اإ���ض��ع��اد  بطاقة  حلاملي 
معار�ضها  يف  ال�ضركة  تعر�ضها  التي  واملفرو�ضات  الأث���اث 
ال�ضيدة منى  واأو���ض��ح��ت  ال��دول��ة.  اإم����ارات  ك��ل  املنت�ضرة يف 
ت�ضمل  العرو�س  اأن  اإ�ضعاد،  بطاقة  جلنة  رئي�س  العامري، 

كافة املنتجات يف اأفرع ال�ضركة اإن مل يكن هنالك عرو�س 
واأم�����ا يف ح���ال وج����ود تخفي�ضات  م��و���ض��م��ي��ة،  ت��خ��ف��ي�����ض��ات 
جانب  اإىل   5% خ�ضم  على  يح�ضل  البطاقة  حامل  ف��اإن 
اللجنة م�ضتمرة يف  اأن  العامري  واأكدت  التخفي�س.  قيمة 
ا�ضتقطاب وجهات �ضرائية متنوعة لإ�ضعاد املوظفني وفتح 
خيارات متعددة اأمامهم يف خمتلف القطاعات، منوهة اإىل 
وال���ذي يتيح حلاملي  اإ���ض��ع��اد  الل��ك��رتوين لبطاقة  امل��وق��ع 
البطاقة من اجلهات احلكومية و�ضبه احلكومية الطالع 

على العرو�س يف كافة القطاعات.

•• دبي-الفجر:

اأ�ضاد معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�ضرطة والأمن العام 
يف دبي، رئي�س جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع، بالفائزين يف اجلائزة 
الذين مت تكرميهم موؤخرا، وقال معاليه خماطباً املكرمني واأبناء املكرمني 
الذين ت�ضلموا الراءات نيابة عن والديهم ممن توفاهم اهلل: اأنكم مدعاة 
فخر لدولة الإمارات العربية املتحدة، بالإجنازات املتميزة التي حققتموها، 
وحققها اآباءكم واأمهاتكم، وتركت ب�ضمات وا�ضحة يف العمل الجتماعي يف 

الدولة.

خلدمة  التقديرية  دب��ي  بجائزة  بالفائزين  معاليه  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بنادي  وذل��ك  بهم،  ال��راءة اخلا�ضة  �ضهادات  بت�ضليمهم  قام  املجتمع، حيث 
�ضعيد  حممد  متقاعد  ال��ل��واء  �ضعادة  بح�ضور  بالقرهود  ال�ضرطة  �ضباط 
املري، الأمني العام للجائزة، واأحمد املهري، ع�ضو جمل�س اأمناء اجلائزة، 
العام  والأم��ن  ال�ضرطة  رئي�س  نائب  املقعودي، مدير مكتب  اأحمد  والعميد 

بدبي.
ال�ضيخ  اهلل،  ب��اإذن  لهم  املغفور  لأبناء  ال���راءات  ت�ضليم  التكرمي  �ضمل  حيث 
مت  كما  كتيت.  حممد  وعبدالرحيم  �ضاملني،  بنت  وم��رمي  دمل��وك،  بن  اأحمد 

ت�ضليم الراءة لل�ضيد اأمني اخلاجة، مدير عام جمعية تراحم اخلرية.

•• دبي-الفجر:

زار وفد من حماكم دبي برئا�ضة �ضعادة القا�ضي 
العمالية،  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����س  اجل����اب����ري،  ج���م���ال 
و����ض���ع���ادة ال��ق��ا���ض��ي حم��م��د ال�����ض��ب��و���ض��ي، رئي�س 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مركز  التجارية،  املحكمة 
دب���ي، لالطالع  ال��ق��رار يف �ضرطة  ات��خ��اذ  ودع���م 
والدرا�ضات  امل�ضتقبل،  ا�ضت�ضراف  منظومة  على 
البحوث  املركز يف جم��ال  اأج��راه��ا  التي  العلمية 
امل�ضرتك  ال���ت���ع���اون  ���ض��ب��ل  وب���ح���ث  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، 

وحتقيق التطلعات امل�ضتقبلية.
عبد  ال��دك��ت��ور  العميد  ال��وف��د،  ا�ضتقبال  يف  ك��ان 
اهلل ع��ب��د ال��رح��م��ن ي��و���ض��ف ب��ن ���ض��ل��ط��ان، مدير 

القرار  اتخاذ  ودع��م  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مركز 
يف �ضرطة دبي، وعدد من ال�ضباط والأفراد من 

كال اجلانبني.
يو�ضف،  الرحمن  عبد  اهلل  عبد  العميد  ���ب  ورحَّ
باعتباره  املركز،  حر�س  موؤكدا  ال��زائ��ر،  بالوفد 
اإحدى الوحدات التنظيمية التابعة ل�ضرطة دبي 
على التعاون يف العديد من املجالت والأن�ضطة، 
البحوث  اإع���داد  العلمي وجم���الت  اجل��ان��ب  ويف 
والدرا�ضات املتعلقة باملجال ال�ضت�ضرايف، واإعداد 
املتوقعة  الأب��ع��اد  وحتديد  التنبئية،  التقديرات 

لال�ضت�ضراف امل�ضتقبلي.
����ض���ل���ط���ان، اخلطة  اب�����ن  ال��ع��م��ي��د  وا����ض���ت���ع���ر����س 
ال�ضت�ضرافية خالل ال�ضنوات القادمة؛ مو�ضحاً 
ي�ضمن  ال��ذي  الأ���ض��ل��وب  اإىل  بالإ�ضافة  ال��روؤي��ة، 

ال�ضامل  وال���دع���م  ال��ك��ام��ل��ة،  امل�����ض��ان��دة  ت���وف���ر 
اإعداد  وذلك من خالل  القرار،  ملتخذ  واملتكامل 
امل�ضتقبلية،  وال��ت��ن��ب��وؤات  وال��ب��ح��وث  ال���درا����ض���ات 
الإبداعية  وامل���ب���ادرات  والأف���ك���ار  ال����روؤى  وط���رح 
وحت�ضني  تطوير  يف  ت�ضاهم  اأن  �ضاأنها  من  التي 
كفاءات  للمركز  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  املوؤ�ض�ضي.  الأداء 
تخ�ض�ضية يف العديد من جمالت علوم امل�ضتقبل 
تعمل  التي  وال�ضت�ضرافية،  والبحثية،  الأمنية، 
وتنظيم  امل��ت��ط��ورة،  العلمية  املناهج  اإر���ض��اء  على 
من  ميكن  التي  امل�ضتحدثة  التدريبية  ال��دورات 
خاللها تاأهيل املتدربني للتعامل مع التطورات 

الع�ضرية، وامل�ضكالت الراهنة.
و����ض���ارك وف����د حم���اك���م دب����ي خ����الل ال����زي����ارة يف 
ور���ض��ة ت��دري��ب��ي��ة ع��ن الأل���ع���اب وامل��ح��اك��اة، كاأحد 

الزيارة،  ختام  ويف  امل�ضتقبل.  ا�ضت�ضراف  اأدوات 
اأك���د ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ع��ب��د الرحمن 
امل�ضرتكة  اجل��ه��ود  تفعيل  ���ض��رورة  على  يو�ضف، 
يف �ضبيل النهو�س باجلانب الأمني ال�ضت�ضرايف، 
اإليه  ال���ذي ي�ضعى  الأ���ض��ا���س  امل��ح��ور  ي��ع��د  ال���ذي 
عليه  تعمل  م��ا  وه���ذا  م�ضرق،  مل�ضتقبل  اجلميع 
دائماً  ت�ضعى  التي  دب��ي،  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
تنمية  ج��ه��ود  ودع���م  اخل��دم��ات،  اأف�ضل  لتقدمي 
الأمنية،  امل���ع���ارف  واإث������راء  ال��ع��ل��م��ي��ة،  ال���ق���درات 
و�ضقل املهارات املعرفية، ملا لذلك من اأهمية يف 
الرتقاء بالأداء ال�ضرطي، والتحفيز على  طرح 
الأفكار البتكارية، وامل�ضاعدة على بلوغ الأهداف 
اخلدمات  وحت�����ض��ني  الإب���داع���ي���ة،  ال��ت��ط��وي��ري��ة 

ال�ضرطية يف خمتلف املجالت.

اأ�صاد باإجنازاتهم

�صاحي خلفان ي�صلم براءات جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع لأ�صحابها

�صرطة دبي ُتطلع املحاكم على منظومتها يف ا�صت�صراف امل�صتقبل

خ�صومات ت�صل اإىل 30 %

�صرطة دبي ت�صم »حول الإمارات« اإىل 
عرو�صها يف بطاقة اإ�صعاد

•• دبي –الفجر:

الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة  اأعلنت   
دب������ي عن  اخل��������ري يف  وال����ع����م����ل 
ال��ث��ان��ي��ة ملبادرة  امل��رح��ل��ة  اإط��الق��ه��ا 
اأطلقتها  ال��ت��ي  الأمل”  “وجبات 
رم�ضان  ����ض���ه���ر  خ�����الل  ال�����دائ�����رة 
املبارك املا�ضي بالتعاون مع من�ضة 
الطلبات،  ل��ت��و���ض��ي��ل  “زوماتو” 
الذي  الكبر  النجاح  عقب  وذل��ك 
اأح��رزت��ه امل��ب��ادرة والإق��ب��ال الكثيف 
وامل�ضتفيدين  امل��ت��رع��ني  جلمهور 
على حد �ضواء، اإذ بلغ عدد الوجبات 
التي مت توزيعها جماناً يف منطقة 
وحده  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  ال��ق��وز 

وجبة.   3،189
للتاأكيد  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  وج����اءت 
على التزام الدائرة بتطوير العمل 
اإىل كافة فئات  اخلري والو�ضول 
نطاق  تو�ضيع  خ��الل  من  املجتمع، 
ال��ث��ان��ي��ة خارج  امل��رح��ل��ة  ال��ع��م��ل يف 
جميع  اإىل  و���ض��وًل  ال��ق��وز  منطقة 
واأو�ضحت  دب�����ي.  اإم�������ارة  م��ن��اط��ق 
الدائرة  ال�ضادرة عن  الإح�ضائيات 
ال���ت���رع���ات  ق���ي���م���ة  اإج������م������ايل  اأن 
ف����رتة مو�ضم  و���ض��ل يف  ل��ل��م��ب��ادرة 
درهماً،   384،042 اإىل  رم�ضان 
تو�ضيل  على  العمل  ي�ضتمر  حيث 
للم�ضتفيدين  اجل��اه��زة  ال��وج��ب��ات 
من املبادرة وفق الآلية املتفق عليها 

مع من�ضة “زوماتو«.

واأ����ض���ار ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��د بن 
اأحمد ال�ضيباين، مدير عام  ال�ضيخ 
والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة 
الدائرة  اإىل حر�س  اخلري بدبي 
العمل  م����ب����ادرات  ا���ض��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
اخلري، وخا�ضة النوعية والرائدة 
منها، على مدار العام، واأنها لي�ضت 
املبارك،  رم�ضان  ب�ضهر  حم�ضورة 
ثقافة  تر�ضخ  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأّن  كما 
ال���رتاح���م وال��ت�����ض��ام��ح ال��ت��ي متيز 
ودبي  الإم���ارات عامة،  بها جمتمع 
الفئة  واأن  اأط��ي��اف��ه،  بكافة  خا�ضة 
ت�ضمل  املبادرة  هذه  من  امل�ضتهدفة 
كافة املقيمني يف الإمارة، ومن كافة 

الأديان واملعتقدات واجلن�ضيات.
اأّك������د حم��م��د م�ضبح  م���ن ج��ه��ت��ه، 
املوؤ�ض�ضات  اإدارة  علي �ضاحي مدير 
ال���������ض����وؤون  دائ�����������رة  اخل������ري������ة يف 
بدبي  اخلري  والعمل  الإ�ضالمية 
�ضهدته  ال��ذي  الكبر  الإقبال  على 
مرحلتها  تطبيق  خ���الل  امل���ب���ادرة 
املبارك،  رم�����ض��ان  �ضهر  يف  الأوىل 
ال��ن��ج��اح، م��ن خالل  واأن��ه��ا حققت 
املجتمعي  ال���ع���م���ل  وت���ع���زي���ز  دع�����م 
فعالة  ����ض���راك���ات  وع���ق���د  دب������ي،  يف 
واملوؤ�ض�ضات  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
ال���ع���ام  ال���ق���ط���اع���ني  ال���ف���اع���ل���ة يف 

واخلا�س يف الإمارة. 
الفرتة  ال���دائ���رة خ���الل  و���ض��ت��ق��وم 
القادمة بالتعاون مع �ضركائها على 
ت��ط��وي��ر امل���ب���ادرة، وت��و���ض��ي��ع قاعدة 

املطاعم  ع��دد  وزي���ادة  امل�ضتفيدين، 
وجبات  ���ض��ت��ب��ل��غ  ح��ي��ث  امل�������ض���ارك���ة، 
األف   )43.000( الثانية  املرحلة 
وجبة، لتغطي )36( موقعاً �ضمن 
وه��ي منطقة  دب���ي،  اإم����ارة  مناطق 
1 و2 و3  ال��ق��وز ع��ل��ى ت��ف��رع��ات��ه��ا 
1و2و3،  الق�ضي�س  ومنطقة  و4، 
ومنطقة املحي�ضنة 1و2، ومنطقة 
اك�ضبو  وم���ن���ط���ق���ة  ع����ل����ي،  ج����ب����ل 
امل�ضتدام  تعاوننا  اإطار  يف   .2020
واللجنة  ودل�����ض��ك��و،  زوم����ات����و،  م���ع 

العمالية الدائمة بدبي.
الأمل”  “وجبات  م��ب��ادرة  وتعتر 
ال���دول���ة  يف  رق���م���ي���ة  م����ب����ادرة  اأول 
لتوفر وجبات الطعام للمتعففني 
ب��ط��ري��ق��ة اإل��ك��رتون��ي��ة، وذل����ك من 
خ�����الل مت���ك���ني امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن من 
امل��ب��ادرة م��ن طلب وج��ب��ات الطعام 
من�ضة  ب��ا���ض��ت��خ��دام  مبا�ضر  ب�ضكل 

لتو�ضيل  الإلكرتونية  “زوماتو” 
جمموعة  خ�������الل  م�����ن  ال����ط����ع����ام 
املختارة.  امل��ط��اع��م  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
املطاعم  خ���ي���ارات  ت��ع��دد  وي�����ض��اه��م 
امل�����ض��ارك��ة يف امل����ب����ادرة والإ�����ض����راف 
امل��ب��ا���ض��ر م���ن ق��ب��ل ال����دائ����رة على 
املطاعم  ال��ت��زام  ب�ضمان  تنفيذها 
امل�����ض��ارك��ة ب��امل��ع��اي��ر امل���ح���ددة وباأن 
املقدم  ال��ط��ع��ام  ج�����ودة  اإدارة  ت��ت��م 

للم�ضتفيدين بطريقة فعالة.
ي�ضار اإىل اأن الطبيعة الإلكرتونية 
ت�ضاهم  الأمل”  “وجبات  مل��ب��ادرة 
ب���ت���وف���ر اجل����ه����د وال�����وق�����ت على 
امل�ضاركة  مي��ك��ن  ح��ي��ث  امل��ت��رع��ني، 
ب��امل��ب��ادرة م��ن خ��الل ال��ت��رع ب�ضكل 
م���ب���ا����ض���ر ب���ث���م���ن ال�����وج�����ب�����ات من 
وب�ضكل  “زوماتو”  من�ضة  خ��الل 
اإل����ك����رتوين ���ض��ل�����س و����ض���ري���ع، فيما 
ميكن للم�ضتفيدين طلب الوجبات 

با�ضتخدام  املن�ضة  ذات  طريق  عن 
عند   ”IACAD“ ال������ك������ود 
اإمت��ام��ه��م اإج������راءات ال��ط��ل��ب وبعد 
اأحد  من  املف�ضلة  وجبتهم  اختيار 

املطاعم امل�ضاركة يف املبادرة. 
الأمل”  “وجبات  م��ب��ادرة  وتقل�س 
متابعني  لتوفر  احلاجة  الرقمية 
اخلرية  للن�ضاطات  الأر����س  على 
بالإ�ضافة لعدم وجود حاجة لر�ضوم 
غرها  اأو  دي����وا  ر����ض���وم  اأو  ب��ل��دي��ة 
املرتبطة  وامل�ضاريف  الر�ضوم  من 
لتوفر  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب����امل����ب����ادرات 
واملتعففني.  للمحتاجني  ال��ط��ع��ام 
اإط��ار حزمة  املبادرة يف  وتاأتي هذه 
متنوعة من املبادرات الرائدة التي 
تنفيذها  على  دبي  اإ�ضالمية  تعمل 
قيم  ل��ت��اأك��ي��د  الت�ضامح  ع���ام  خ���الل 
ال��ت��اآخ��ي وال���ت���ع���اون وال���رتاح���م يف 

جمتمع اإمارة دبي. 

•• ال�صارقة -وام:

الزراعة  ب��ق��ط��اع  ال�����ض��ارق��ة ممثلة  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  د���ض��ن��ت 
والبيئة يف منطقة �ضمنان اليوم حمطة “�ضمام الأمان” 
كمحطة رئي�ضية ملياه الرّي امل�ضتخدمة يف رّي امل�ضطحات 
ال�����ض��ارق��ة ه��ي الأك����ر والأوىل من  اخل�����ض��راء مب��دي��ن��ة 
وفق  تعمل  والتي  الأو���ض��ط  ال�ضرق  م�ضتوى  على  نوعها 
اأحدث الأنظمة املتطورة وت�ضكل اإجنازاً اآخر من اإجنازات 
واأحدث  اأرق���ى  ا���ض��ت��خ��دام  على  حر�ضه  وتعك�س  ال��ق��ط��اع 
ال�ضطناعي  الذكاء  وتوظيف  امل�ضتخدمة  الري  اأ�ضاليب 
ال�ضارقة مدينة  لوثيقة  بها كما تعد هذه املحطة داعماً 

�ضحية.
ح�ضر حفل التد�ضني �ضعادة ثابت �ضامل الطريفي مدير 
عام بلدية مدينة ال�ضارقة و�ضعادة املهند�س ح�ضن التفاق 
و�ضعادة  والبيئة  ال��زراع��ة  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ضاعد 
العام  املدير  م�ضاعد  ال�ضويدي  هدة  بن  خليفة  املهند�س 
ل��ق��ط��اع ال��ه��ن��د���ض��ة وامل���ب���اين وع����دد م���ن م�����دراء الإدرات 

واملوظفني يف البلدية.
واأك����د ���ض��ع��ادة ث��اب��ت ���ض��امل ال��ط��ري��ف��ي اأن ق��ط��اع الزراعة 
وال��ب��ي��ئ��ة ي����ويل ال����زراع����ة اأه��م��ي��ة ك��ب��رة وي��ت��ب��ع اأف�ضل 
التقنيات امل�ضتخدمة يف عمليات الري كما اأن هذا امل�ضروع 
البلدية  د�ضنتها  ال��ت��ي  الب��ت��ك��اري��ة  امل�����ض��اري��ع  م��ن  يعتر 
وت��ق��دمي ح��ل��ول فعالة  الإب��ت��ك��ار  ي��وؤك��د حر�ضها على  م��ا 

ولتقدم  والتكلفة  الكبر  اجلهد  من  تخت�ضر  العمل  يف 
اإبداعية متميزة كما يعتر هذا امل�ضروع  خدمات ب�ضورة 
حيث  البلدية  اإجن���ازات  اإىل  ي�ضاف  ا�ضرتاتيجياً  اإجن���ازاً 
وتعمل  الأم��ث��ل  بال�ضكل  خدماتها  تقدمي  على  حتر�س 
بجهد كبر لتكري�س ثقافة الإب��داع والبتكار من خالل 
تقدمي  على  احلر�س  كل  يحر�ضون  متميزين  موظفني 

الأف�ضل دائماً.
من جانبه اأو�ضح �ضعادة املهند�س ح�ضن التفاق اأن امل�ضروع 
املذاب  ال��ه��واء  بتقنية  تعمل  معاجلة  حمطة  ع��ن  ع��ب��ارة 
املتقدمة واملتطورة حديثاً لتزويد خزانني يت�ضع الواحد 
منهما ل� 150 األف مرت مكعب يف منطقة �ضمنان تقوم 
بتغذية جميع امل�ضطحات اخل�ضراء يف املدينة مبياه الري 
امل��وا���ض��ف��ات وال���ض��رتاط��ات وتوفر  اأرق���ى  املعاجلة وف��ق 
املياه النظيفة على مدار ال�ضاعة حيث تعمل املحطة 24 
�ضاعة دون توقف ملعاجلة جميع كميات املياه القادمة من 
حمطة املعاجلة الرئي�ضية ..م�ضراً اإىل اأن البلدية �ضتقوم 
برتكيب 4 حمطات اأخرى مبا يعزز جناح هذا امل�ضروع. 
واأو�ضح التفاق اأن البلدية حتر�س على توفر مياه الري 
بجودة عالية لذا تعمل هذه املحطة وفق اأ�ض�س ومعاير 
عالية من حيث معاجلة املياه بن�ضبة 100 باملائة فمهما 
طراأ من تغرات على املياه املعاجلة يف املحطة الرئي�ضية 
يّوفر مياه  اأكر ما  ب�ضكل  تقوم هذه املحطة مبعاجلتها 

ري نظيفة ب�ضكل م�ضتمر.

بلدية ال�صارقة تد�صن حمطة ملعاجلة مياه 
الري بتقنية الهواء املذاب

اإ�صالمية دبي تطلق املرحلة الثانية من 
مبادرة وجبات الأمل 

�صرطة دبي تنظم دورة الإ�صعافات الأولية لأ�صحاب الهمم 

اريبارامبيل   / امل��دع��و  فقد 
�������ض������اك������و راج��������������ى ج�����ه�����ون 
اجلن�ضية  ال���ه���ن���د     ، ���ض��اك��و 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
)n9806284( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0506991958

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / ن�ضيب جول 
باك�ضتان     ، ج�����ول  اح���م���د 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )dm4791472( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0502842100

فقدان جواز �صفر
موفيده   / امل����دع����و  ف���ق���د 
امل������غ������رب     ، ال�����ف�����ا������ض�����ل�����ى 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )nq9697301( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0558873315

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

اأع��ل��ن��ت م���اج���د ال��ف��ط��ي��م ام�������س عن 
ال�ضت�ضاري  “املجل�س  اإط���الق���ه���ا 
الأوىل  امل��ب��ادرة  الهمم” -  لأ�ضحاب 
ن���وع���ه���ا ع���ل���ى م�����ض��ت��وى قطاع  م����ن 
التجزئة يف املنطقة - وذلك متا�ضيا 
دولة  حلكومة  احلثيثة  اجلهود  مع 
الإمارات الرامية اإىل متكني وحماية 
والرتقاء  ال��ه��م��م  اأ���ض��ح��اب  ح��ق��وق 

باخلدمات املقدمة لهم.
وي�������ض���م امل��ج��ل�����س ال����ض���ت�������ض���اري يف 
ع�����ض��وي��ت��ه مم��ث��ل��ني ع���ن ط��ي��ف من 
واملنظمات  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
تنمية  ك����وزارة  ال�ضلة  ذات  الأه��ل��ي��ة 
املجتمع وبلدية دبي ومدينة ال�ضارقة 
وجمموعة  الإن�����ض��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ب�ضوؤون  واملتخ�ض�ضني  اخل��راء  من 
اأ����ض���ح���اب ال���ه���م���م ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
الهمم  اأ�����ض����ح����اب  م�����ن  جم���م���وع���ة 
“كارفور”  ع���م���الء  م���ن  اأن��ف�����ض��ه��م 

امل�ضجلني اأو اأحد ذويهم.

الرئي�س  ال��زع��ب��ي  اإب���راه���ي���م  وق�����ال 
�ضركة  ل��دى  لال�ضتدامة  التنفيذي 
اإن   : ال��ق��اب�����ض��ة  ال��ف��ط��ي��م  “ماجد 
�ضباقة  الإم�����������ارات  دول������ة  ح���ك���وم���ة 
امل�ضاواة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  ب��ج��ه��وده��ا 
والدمج ومتكني كافة فئات املجتمع 
ح��ي��ث ت�����ض��ك��ل ه���ذه اجل���ه���ود م�ضدر 
اإل���ه���ام ل��ن��ا ك��ون��ن��ا ���ض��رك��ة رائ������دة يف 
القطاع اخلا�س يف املنطقة واإننا على 
ال�ضت�ضاري  املجل�س  ب��اأن  تامة  ثقة 

لأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م ���ض��ي�����ض��ك��ل عامال 
يف  ت�ضاهم  م�ضافة  وق��ي��م��ة  حم��ف��زا 
لكافة  املقدمة  باخلدمات  الرت��ق��اء 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وذل����ك مت��ا���ض��ًي��ا مع 
ومئوية   2021 الإم��������ارات  روؤي�����ة 

الإمارات 2071 .
دورا  املجل�س  يلعب  �ضوف  واأ���ض��اف: 
حموريا يف بلورة روؤيتنا طويلة الأمد 
اللحظات  اأ�ضعد  حتقيق  يف  املتمثلة 
لكل النا�س كل يوم وعلى �ضعيد اآخر 
�ضركة  بكونها  الفطيم  ماجد  تفخر 
ت��ل��ت��زم ب��ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س م��ن خالل 
املواهب  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  ت��وظ��ي��ف��ه��ا 
وال��ك��ف��اءات م��ن اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م يف 
ال�ضركة.  ���ض��م��ن  خم��ت��ل��ف��ة  م���واق���ع 
و�ضيعمل املجل�س على تقدمي الن�ضح 
الفطيم”  “ماجد  ل�ضركة  وامل�ضورة 
ب��اخل��دم��ات املقدمة  ح���ول الرت���ق���اء 
لأ�ضحاب الهمم على كافة امل�ضتويات 
ويف مقدمتها اجلوانب العملية التي 
ب�ضهولة  املتعلقة  اخل��دم��ات  ت�ضمل 
الو�ضول اإىل مراكز الت�ضوق واملتاجر 

والتنقل داخلها واخلدمات الرقمية 
التو�ضيات  وت���ق���دمي  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
القوة  تعزيز  وكيفية  التدريب  حول 

وكفاءات  مبهارات  لل�ضركة  العاملة 
من اأ�ضحاب الهمم و�ضيلتقي املجل�س 

ب�ضكل دوري خالل العام .

•• دبي-الفجر:

العربية  الإم�����������ارات  دول������ة  اح���ت���ف���ت 
املتحدة، �ضمن ختام ت�ضفيات م�ضروع 
حتدي القراءة العربي للعام 2019، 
بطلًة  جن����ي����ب،  م����زن����ة  ب���ال���ط���ال���ب���ة 
للتحدي على م�ضتوى دولة الإمارات 
ح�ضدت  اأن  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اأكرث  مع  معرفية  مناف�ضة  يف  اللقب 
من 455 األف طالب وطالبة �ضاركوا 
من 1412 مدر�ضة حكومية وخا�ضة 
يف ال���دورة ال��راب��ع��ة م��ن التحدي من 
اإمارات  التعليمية يف  املناطق  خمتلف 
 400 ت��ف��وق  ال���دول���ة، بقيمة ج��وائ��ز 
األ�����ف دره�����م ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ت��م��ي��زي��ن يف 
الإم������ارات. ك��م��ا ن��ال��ت الأ���ض��ت��اذة وداد 
الرتبية  وزارة  م��ن  ال�����ض��ح��ي  حم��م��د 
املتميز”،  “امل�ضرف  لقب  والتعليم، 
للتعليم  الرم�س  مدر�ضة  ح��ازت  فيما 
لقب  اخليمة  راأ����س  ب��اإم��ارة  الأ�ضا�ضي 
م�ضتوى  ع��ل��ى  املتميزة”  “املدر�ضة 

الدولة.
النهائية  ال���ن���ت���ائ���ج  اإع�������الن  وج������رى 
العربي  ال����ق����راءة  حت����دي  مل��ن��اف�����ض��ات 
خالل  الإم�����ارات  دول���ة  م�ضتوى  على 
دبي،  للمنا�ضبة يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل 
ب��ح�����ض��ور م��ع��ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت �ضامل 
م�ضبح املهري، وزيرة الدولة ل�ضوؤون 
اأمني  الكندي،  ومنى  ال��ع��ام،  التعليم 
ال��ق��راءة العربي،  ع��ام م�ضروع حت��دي 
التعليميني  امل�������ض���وؤول���ني  م���ن  وع�����دد 
والرتبويني وممثلي موؤ�ض�ضة مبادرات 
العاملية  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
ومديري املدار�س واملناطق التعليمية 
واأوائل التحدي من الطلبة املتميزين 

وذويهم.

رواد ال�صف االأول
وق���ال���ت م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت �ضامل 
م�ضبح املهري، وزيرة الدولة ل�ضوؤون 
“نحن نعي�س يف عامل  التعليم العام: 
يعد  ومل  والتغرات،  اخلطا  مت�ضارع 
اأن  الأم�س. ونحن ندرك  ي�ضبه  اليوم 
واجلديد،  الكثر  لنا  �ضيحمل  ال��غ��د 
اأن نكون رواد ال�ضف الأول  اأردنا  واإذا 
اأن  نحتاج  ال��ت��غ��رات،  ه��ذه  خ�ضم  يف 

نقراأ ون�ضتمر يف القراءة«.
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأن  امل��ه��ري  وذك����رت 
اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
ي�ضجع  اأن  ال���ت���ح���دي  ه����ذا  م���ن  اأراد 
الن�ضئ العربي على القراءة واأهميتها، 
اإىل وط��ن عربي  الن��ت��م��اء  ي��ع��زز  واأن 
والقيم  العربية،  اللغة  جتمعه  واح��د 
حية  لغتنا  تبقى  اأن  واراد  ال��ع��رب��ي��ة، 
يف  الن�ضر  وحركة  والكتب  القراءة  يف 

العامل العربي.
ن��ق��راأ حتى  “اإننا  امل��ه��ري:  واأ���ض��اف��ت 

نرتقي بعقولنا، حتى نتخيل، ونكت�ضب 
املهارات، حتى نكون الأف�ضل من اأجل 
الإمارات.. ويف عام الت�ضامح نقراأ عن 
احل�ضارات  على  نتعرف  حتى  غرنا 

ونت�ضامح«.
اأطلق  “عندما  امل����ه����ري:  ون���وه���ت 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
دورته  ال��ت��ح��دي يف  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د 
�ضارك من دولة   ،2016 الأوىل عام 
يقارب  ما  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
فقط.  ط��ال��ب  األ���ف  اأك���رث م��ن 157 
ن�ضبة  ازدادت  �ضنوات   3 وبعد  ال��ي��وم، 
لي�ضل   50% م��ن  ب��اأك��رث  امل�����ض��ارك��ة 
ع��دد امل�����ض��ارك��ني يف حت��دي ه��ذا العام 
األ��ف طالب وطالبة   455 اأك��رث م��ن 
يف  واخلا�ضة  احلكومية  امل��دار���س  من 

الدولة«. 

�صفراء التحدي
الأمني  الكندي،  منى  اأك���دت  ب��دوره��ا 
العربي،  ال��ق��راءة  ملبادرة حت��دي  العام 

ع��ل��ى ال����دور ال���ذي تلعبه ال���ق���راءة يف 
حيث  احل�����ض��ارة،  وا���ض��ت��ئ��ن��اف  نه�ضة 
ال��ت��ح��دي يف  ل��ط��الب  ق��ال��ت متوجهة 
اأمة  “اإن  املتحدة:  العربية  الإم���ارات 
البع�س  ب��ع�����ض��ه��م  اأب���ن���اوؤه���ا  ي��ت��ح��دى 
واأمة  متح�ضرة  اأم����ٌة  ه��ي  ب��ال��ق��راءة، 
ع��ظ��ي��م��ة. واأن���ت���م مب���ا اأجن���زمت���وه قد 
اأعدمت اإحيائها، واأوقدمُت �ضعلة اأملها، 
وبداأمت بكتابة ف�ضوٍل جديدة �ضتبقى 

خالدة«.
اأنكم  “ل�ضك  ال���ك���ن���دي:  واأ����ض���اف���ت 
طالب  م���ل���ي���ون   13.5 م����ن  واأك�������رث 
ع��رب��ي م��ن 49 دول���ة، م���ررمت خالل 
الق�ض�س  ب��ال��ع��دي��د  ق��راءات��ك��م  رح��ل��ة 
والذكريات،  وال��ت��ج��ارب  واحل��ك��اي��ات، 
متعددة،  وم��ع��ارف  ع��ل��وٍم  م��ن  ونهلُتم 
على  جُم��������دداً  حُت���ك���ى  اأن  ل���ه���ا  لُب������د 
اإىل  خ��الل��ك��م  م��ن  لتنتقل  األ�ضنتكم، 
اأبطال معرفة ُجدد، لتتعزز بكم رحلة 
خر  وت��ك��ون��ون  ح�ضارتنا،  ا�ضتئناف 

�ضفراٍء لتحدي القراءة العربي«. 

ولل�ضنة الرابعة على التوايل، يوا�ضل 
اأطلقه  ال��ذي  ال��ق��راءة العربي  حت��دي 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دبي، 
رع��اه اهلل، اإل��ه��ام امل��الي��ني م��ن حمبي 
اأنحاء  خمتلف  يف  وامل��ع��رف��ة  ال���ق���راءة 
العامل، موؤكداً موقعه ب�ضفته املبادرة 
الأك����ر عربياً،  وال��ق��رائ��ي��ة  امل��ع��رف��ي��ة 
لتحفيز الن�سء وال�ضباب العربي على 
والطالع  وم��دارك��ه  م��ع��ارف��ه  تو�ضيع 
العلوم  اإل��ي��ه  تو�ضلت  م��ا  اأح���دث  على 
وم�ضتقبل  م�ضتقبله  لبناء  والآداب، 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وامل�����ض��اه��م��ة يف رفد 
م�����ض��رة احل�����ض��ارة الإن�����ض��ان��ي��ة وبناء 

منظومة املعرفة الب�ضرية. 

اأوائل االإمارات
اإىل  الأوائ����ل،  الع�ضرة  قائمة  و�ضمت 
على  الأوىل  ال��ت��ح��دي  ب��ط��ل��ة  ج��ان��ب 
م�ضتوى الدولة الطالبة مزنة جنيب 

من ال�ضف اخلام�س مبدر�ضة الإبداع 
فهد  هند  من  كاًل  بدبي،  النموذجية 
ال��ن��ه��دي م���ن ال�����ض��ف احل�����ادي ع�ضر 
ب���راأ����س اخليمة،  ال��ظ��ي��ت  م��در���ض��ة  يف 
ال�ضف احلادي  م��ن  وح��م��دان ج��م��ال 
ع�ضر مبدر�ضة راأ�س اخليمة احلديثة، 
ومنى �ضعود من ال�ضف التا�ضع املتقدم 
براأ�س اخليمة،  املعري�س  يف مدر�ضة 
ال�ضابع  ال�ضف  ر���ض��دي م��ن  وع��ب��داهلل 
مبدر�ضة الفالحية يف اأبوظبي، وعهود 
يف  متقدم  العا�ضر  ال�ضف  م��ن  ع���ادل 
ناجي  و�ضباح  الفجرة،  دب��ا  مدر�ضة 
ال�����ض��ف احل������ادي ع�����ض��ر متقدم  م���ن 
ب���راأ����س اخليمة،  ال��ظ��ي��ت  م��در���ض��ة  يف 
التا�ضع  ال�ضف  م��ن  الكتبي  وحم��م��د 
الثانوية  ال��ذي��د  م��در���ض��ة  يف  م��ت��ق��دم 
الكمايل  اإبراهيم  واأ�ضماء  بال�ضارقة، 
مدر�ضة  يف  ع�ضر  ال��ث��اين  ال�ضف  م��ن 
الزعابي  واليازية  بال�ضارقة،  وا�ضط 
حمدان  مبدر�ضة  ال��ث��اين  ال�ضف  م��ن 

بن زايد يف اأبوظبي.

طالب وطالبة األف   455
وب���ل���غ ع����دد ط��ل��ب��ة الإم��������ارات الذين 
العربي  ال���ق���راءة  ���ض��ارك��وا يف حت���دي 
الرابعة  ال�ضنوية  دورت��ه  يف   2019
455 األف طالب وطالبة من 1412 
فيما  الدولة؛  اأنحاء  كافة  يف  مدر�ضة 
األف  م��ن  اأك���رث  التحدي  اأ���ض��رف على 
الطالب  دّرب�������وا  وم�����ض��رف��ة  م�����ض��رف 
اختيار  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي  امل�����ض��ارك��ني يف 
امل��وا���ض��ي��ع وال��ع��ن��اوي��ن امل��ت��ن��وع��ة التي 
حت�ضيلهم  وت��ن��م��ي  م��ه��ارات��ه��م  ت��ع��زز 

وتو�ضع اآفاقهم.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  و���ض��اه��م��ت 
واملوؤ�ض�ضات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وامل���ن���اط���ق 
ع��ل��ى م�ضتوى  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��رتب��وي��ة 
الدولة مع اإدارات املدار�س واملوؤ�ض�ضات 
مبادرة  جن��اح  يف  امل�ضاركة  التعليمية 
وتو�ضعها  ال��ع��رب��ي  ال����ق����راءة  حت����دي 
وذلك  الدولة،  م�ضتوى  على  امل�ضتمر 
واملعلمني  امل�ضرفني  دع��م  خ��الل  م��ن 
املكتبات  حم��ت��وى  وجت��دي��د  والطلبة 

وتنظيم الفعاليات امل�ضاحبة ملناف�ضات 
التحدي التي امتدت على مدار العام 

الدرا�ضي. 

مليونًا  13.5
وك����ان����ت ت�����ض��ف��ي��ات حت�����دي ال����ق����راءة 
مار�س  ���ض��ه��ر  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ع���رب���ي 
مليون   13.5 مب�����ض��ارك��ة   2019
ال����دول العربية  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن 
والأج���ن���ب���ي���ة. وخ������الل ���ض��ل�����ض��ل��ة من 
يتناف�س  اأ�ضهر،  مدار  على  الت�ضفيات 
ال��ط��ل��ب��ة يف م��دار���ض��ه��م وعلى  اأوائ�����ل 
م�ضتوى املديريات واملناطق التعليمية 
يف دولهم، لينتقلوا بعدها اإىل مرحلة 
الأوائ��ل على م�ضتوى  الع�ضرة  اختيار 
كل دولة املُقامة برعاية وزارة الرتبية 
والتعليم يف كل دولة، يلي ذلك اختيار 
اأوائل  خلو�س  متهيداً  ال��دول��ة،  بطل 
ال��ت��ح��دي يف الدول  اأب���ط���ال  ال��ط��ل��ب��ة، 
امل�����ض��ارك��ة، امل��ن��اف�����ض��ات الأخ�����رة التي 
ُتقام �ضنوياً يف دبي، قبيل الإعالن عن 
بطل حتدي القراءة العربي يف دورته 

الرابعة للعام 2019.
عن التحدي

ويهدف حتدي القراءة العربي، الذي 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقه 
بن را�ضد اآل مكتوم يف العام 2015، 
اإىل غر�س ثقافة القراءة لدى الأجيال 
وتكرمي  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  ال�ضابة 
والنهو�س  امل���ب���دع،  ال��ع��رب��ي  ال�����ض��ب��اب 
بواقع اللغة العربية وتعزيز مكانتها، 
عربية  �ضخ�ضية  ب��ن��اء  يف  وامل�ضاهمة 
واعية تتمتع ب�ضعة الطالع والثقافة، 
ون�ضر قيم الت�ضامح والنفتاح واحلوار 
ال��ت��ق��دم العلمي  احل�����ض��اري، وت��ع��زي��ز 

واملعريف يف العامل العربي.

مزنة جنيب بطلة حتدي القراءة العربي وطنيًا 

األف طالب وطالبة و1412 مدر�صة يف الإمارات �صاركوا يف حتدي القراءة العربي يف دورته الرابعة  455

•• الفجرية -الفجر:

�ضعيد  �ضليمان  دكتور  العميد  افتتح 
املر�ضدي مدير عام املوارد واخلدمات 
ال��ع��ام��ة ل�ضرطة  ب��ال��ق��ي��ادة  امل�����ض��ان��دة 
دكتور  العميد  وب��ح�����ض��ور  ال��ف��ج��رة 
الطنيجي مدير  نايع  را�ضد بن  علي 
م��ع��ه��د ت���دري���ب ال�������ض���رط���ة، ال�����دورة 
ال�ضرطة«  »اأجيال  ال�ضنوية  ال�ضيفية 

املخ�ض�ضة لطلبة املدار�س يف دورتها 
للطالبات،  الثالثة  وال���دورة   17 ال��� 
م����ن �ضاحب  ك���رمي���ة  رع����اي����ة  حت����ت 
ال�������ض���م���و ال�������ض���ي���خ ح���م���د ب����ن حممد 
ال�ضرقي ع�ضو املجل�س الأعلى، حاكم 
اإم������ارة ال���ف���ج���رة، مب�����ض��ارك��ة 609 
ط���ال���ب���اً وط���ال���ب���ة، مت ق��ب��ول��ه��م وفق 
من   323 منهم  املعتمدة،  ال�ضروط 
الدفعة  م��ن  و286   17 ال���  الدفعة 

الثالثة.
طلبة  مت��ك��ني  اإىل  ال������دورة  وت���ه���دف 
وطالبات املدار�س من ا�ضتغالل فرتة 
مهاراتهم  تنمية  يف  ال�ضيف  اإج����ازة 
الن���ت���م���اء  ح����ب  وزرع  ال���ع�������ض���ك���ري���ة 
ل����ل����وط����ن، ح���ي���ث ت��ت�����ض��م��ن ب���رام���ج 
وترفيهية،  وت���دري���ب���ي���ة  اأك���ادمي���ي���ة 
لرفع  ميدانية،  ع�ضكرية  وتدريبات 
التدريبات  م��ع��اي��ر  وف���ق  ك��ف��اءت��ه��م 

املعتمدة، اإىل جانب اإخ�ضاعهم لعدد 
من املحا�ضرات التثقيفية التوعوية، 
الطلبة  ث��ق��اف��ة  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت���ق���وم 
امل�ضوؤولية وتعزز  وتر�ضخ لديهم روح 
على  اجل��م��اع��ي،  ال��ع��م��ل  قيمة  فيهم 

اأيدي عدد من الأ�ضاتذة واخلراء.
را�ضد  علي  الدكتور  العميد  وك�ضف 
ب��ن ن��اي��ع رئ��ي�����س ف��ري��ق ع��م��ل اأجيال 
»اأجيال ال�ضرطة« ت�ضهد  اأن  ال�ضرطة 

اإق���ب���ال م��ت��زاي��داً م��ن ال��ط��ل��ب��ة، بناًء 
ال�ضمو  �ضاحب  م��ن  توجيهات  على 
ال�ضرقى  حم��م��د  ب���ن  ح��م��د  ال�����ض��ي��خ 
اإمارة  حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�س  ع�ضو 
باأهمية  �ضموه  من  اإمي��ان��اً  الفجرة، 
ال���وع���ي الأم����ن����ي ل����دى ك���اف���ة اأف�����راد 
ميثلونه  ملا  الن�ضئ،  وخا�ضة  املجتمع 
م����ن ث������روة اإن�������ض���ان���ي���ة، ف�������ض���اًل عن 
الرت��ق��اء ب��امل��واط��ن الإم���ارات���ي علماً 
امل��ن�����ض��ود يف  دوره  ل���ي���اأخ���ذ  وث���ق���اف���ة، 
حركة البناء والتطور التي ت�ضهدها 

الدولة. واأ�ضار بن نايع اإىل اأن الدورة 
وهي  متنوعة  حم��ا���ض��رات  تت�ضمن 
الت�ضرف ال�ضليم يف احلالت الطارئة 
اإىل ج��ان��ب م���واد ت��ع��زز ح��ب الوطن، 
وال���ت���وع���ي���ة ب���ال�������ض���الم���ة امل�����روري�����ة، 
وخم��اط��ر امل��خ��درات، واأه��م��ي��ة تناول 
التدخني،  ال�ضحي، وخماطر  الغذاء 
الناجحة،  ال�ضخ�ضية  ب��ن��اء  وكيفية 
ال�ضرطة،  ق���ان���ون  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
والتحلي بالأخالق احلميدة، وكيفية 
والتغلب  وال���ك���وارث،  الأزم����ات  اإدارة 

وال��ت��ع��رف على  امل��الع��ب،  �ضغب  على 
الآمن  وال�ضتخدام  الإن�ضان،  حقوق 

للتقنيات احلديثة.
التدريب  معهد  مدير  العميد  وذك��ر 
بف�ضل  ج����اء  ال������دورة  جن����اح  اأن  اإىل 
دعم وتوجيهات القائد العام ل�ضرطة 
ال��ف��ج��رة ال���ل���واء حم��م��د ب���ن غامن 
الإمكانيات  ك��ل  �ضخر  ال��ذي  الكعبي 

لتحقيق الأهداف املن�ضودة.
بتوفر  يتكفل  امل��ع��ه��د  اأن  م��و���ض��ح��اً 
موا�ضالت  م��ن  الطلبة،  احتياجات 

�ضاعات  خ�����الل  ���ض��ح��ي��ة  ووج�����ب�����ات 
ال���ت���دري���ب، وال�����زي ال��ع�����ض��ك��ري، اإىل 
جانب منحهم حوافز مادية وجوائز 

تقديرية بعد انتهاء فرتة التدريب.
ح�ضن  علي  العميد  الف��ت��ت��اح  ح�ضر 
اخل���دم���ات  اإدارة  م���دي���ر  ال�������ض���اع���ر 
�ضعيد  دك����ت����ور  وال���ع���ق���ي���د  امل�������ض���ان���دة 
اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  احل�ضاين  حممد 
وامل���ق���دم عبداهلل  ال��ب�����ض��ري��ة  امل������وارد 
خلف احلنطوبي مدير اإدارة ال�ضوؤون 

املالية. 

ماجد الفطيم تطلق املجل�س ال�صت�صاري لأ�صحاب الهمم 

مبادرة »ياك العون« تكرم »بيت اخلري«
 •• دبي –الفجر:

الداعمة  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  اإح��دى  اخل��ر،  بيت  العون” جمعية  “ياك  مبادرة  كرمت   
اأعتاب  6 �ضجناء مواطنني على  للمبادرة، والتي �ضاهمت مببلغ مليون درهم، لالإفراج عن 

عيد الفطر املن�ضرم. 
اليوم” وحماكم دبي ودائرة  “الإمارات  التي تبنتها �ضحيفة  العون”،  “ياك  وكانت مبادرة 
املتعرثين  املواطنني  ال�ضجناء من  ال�ضوؤون الإ�ضالمية والعمل اخلري بدبي، لالإفراج عن 
مالياً يف عام الت�ضامح، قد جنحت يف �ضداد ديون 107 مواطنني من ال�ضجناء واملالحقني 
12 موؤ�ض�ضة  بدفعها  و�ضاهمت  درهماً،   21.416.610 بلغت قيمة مديونياتهم  ق�ضائياً، 

حكومية وخا�ضة وخرية، و18 مترعاً من اأفراد املجتمع.
و�ضرح �ضعيد مبارك املزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت اخلر، مثمناً هذه املبادرة، وقال: 

“ياك العون” على تكرميهم ل� “بيت اخلر” ممثلة مبديرها العام،  اأ�ضحاب مبادرة  “ن�ضكر 
امل��ب��ادرة مبليون درهم،   ه��ذه  اأت��ت م�ضاهمة اجلمعية يف  وق��د  العو�ضي،  اأخ��ي عابدين طاهر 
24 �ضجيناً مواطناً  �ضمن عدد من املبادرات الأخرى، التي تعاونت فيها اجلمعية لإطالق 
الفجرة وخمتلف  اإمارة  والإ�ضالحية يف  العقابية  واملوؤ�ض�ضات  الفرج  بالتعاون مع �ضندوق 

الإمارات، حيث بلغ جمموع ما �ضددته عنهم ما يزيد عن 4.1 مليون درهم«.
واأ�ضاف املزروعي: “حتر�س “بيت اخلر” على الوقوف دائماً مع املحتاجني على اختالف 
حاجاتهم، وندعو اهلل عز وجل باأن يعني كل حمتاج، ويبعد عنه الأمور التي ترهقه يف حياته، 
اإىل  واحرتامنا  واإجاللنا  �ضكرنا  ونقدم  وقهره،  الَدين  عن  بعيداً  معافى  �ضليماً  يكون  واأن 
اأفراد  اأولياء الأمر القائمني على م�ضوؤولية هذا املجتمع ودعمه بكل ما ي�ضتطيعون، وعلى 
الأ�ضرة  لت�ضتقر  وم�ضاكلها،  بالديون  يتعلق  فيما  واحل��ذر  احليطة  وتوخي  التنّبه  املجتمع 

وي�ضتقر املجتمع، حفظ اهلل قادتنا وبالدنا من عنده، وبعونه عز وجل«.

•• عجمان-وام:

���ض��ل��م ���ض��ع��ادة ال��ع��م��ي��د حم��م��د ع���ب���داهلل ع���ل���وان املدير 
التنفيذي لالإقامة و�ضوؤون الأجانب عجمان اأول اإقامة 
بالولتهيل  ���ض��دي��ق  لل�ضيد  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة  يف  ذه��ب��ي��ة 
اإطار  العاملية وذلك يف  ن�ضتو  التنفيذي ملجموعة  املدير 
نظام الإقامة الدائمة للم�ضتثمرين الذي يتم تطبيقه 
 2018 ل�ضنة   56 رق��م  ال���وزراء  لقرار جمل�س  تنفيذاً 
ورواد  للم�ضتثمرين  الإق��ام��ة  ب�ضاأن  ت�ضهيالت  بتقدمي 

الأع��م��ال وامل��ب��دع��ني واأ���ض��ح��اب امل��واه��ب ال��ذي��ن تنطبق 
عائالتهم.  ولأف���راد  فئة  لكل  املحددة  ال�ضروط  عليهم 
وقال العميد علوان اإن نظام الإقامة الدائمة “البطاقة 
الذهبية” ي�ضهم يف املحافظة على مركز الدولة الرائد 
وال�ضتثمارات  الأم�����وال  ل���روؤو����س  ج���ذب  كبيئة  ع��امل��ي��اً 
وت�ضخر مهارات وقدرات املقيمني يف خمتلف املجالت 
الطبية والهند�ضية والعلمية، لالإ�ضهام يف جناح م�ضرة 
وحتقيق  بالإن�ضان  العناية  مبفهوم  والرت��ق��اء  ال��دول��ة 

ال�ضعادة والرخاء للمجتمع.

»اإقامة عجمان« ت�صدر اأول اإقامة ذهبية للمدير التنفيذي ملجموعة ن�صتو العاملية 

�صرطة الفجرية ت�صتقبل طلبة اأجيال ال�صرطة 2019
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ماي تاأ�صف ل�صتقالة ال�صفري الربيطاين 
•• لندن-رويرتز:

ماي  ت��ري��زا  بريطانيا  وزراء  رئي�ضة  ق��ال��ت 
لدى  ال��ري��ط��اين  ال�ضفر  لأن  ت��اأ���ض��ف  اإن��ه��ا 
الوليات املتحدة �ضعر با�ضطراره لال�ضتقالة 
اأن  اأن��ه من املطلوب  اإىل  املن�ضب م�ضرة  من 
كامال  الن�ضح  “اإ�ضداء  امل�ضوؤولني  ي�ضتطيع 
وب�ضراحة«. وا�ضتقال كيم داروك اأم�س بعدما 
و�ضفه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب باأنه 
“خمبول” و”غبي” عقب ت�ضريب مذكرات 

الرئي�س  اإدارة  فيها  ال�ضفر و�ضف  �ضرية من 
الأمريكي باأنها تفتقر للكفاءة.

وقالت ماي للرملان “حتدثت هذا ال�ضباح اإىل ال�ضر كيم داروك. اأخرته 
اأنه لأمر يدعو اإىل الأ�ضف الكبر اأن ي�ضعر با�ضطراره لرتك من�ضبه«.

 اأمريكا تتهم اإيران بالبتزاز 
 •• فيينا-رويرتز:

قالت الوليات املتحدة اإن انتهاكات اإيران لالتفاق النووي حماولة لالبتزاز 
وحذرت طهران من اأنها تعزل نف�ضها لكنها اأكدت ا�ضتعدادها للحوار.

الدولية  الوكالة  ملجل�س  ا�ضتثنائي  اجتماع  اأم���ام  الأم��ري��ك��ي  البيان  وذك��ر 
للطاقة الذرية “لي�س هناك �ضبب معقول يدعو اإيران لتو�ضيع برناجمها 
النووي ول توجد طريقة لقراءة هذا على اأنه اأي �ضيء �ضوى حماولة فظة 

ووا�ضحة لبتزاز اأموال من املجتمع الدويل.
»ندعو اإيران اإىل العدول عن خطواتها النووية الأخرة ووقف اأي خطط 
لإحراز مزيد من التقدم يف امل�ضتقبل. لقد اأو�ضحت الوليات املتحدة اأننا 
فر�ضة  لإي��ران  نقدم  واأننا  م�ضبقة  �ضروط  دون  التفاو�س  على  منفتحون 

للتطبيع الكامل للعالقات«.

الرئي�س الأفغاين يعترب الوقت منا�صبا لل�صالم 
•• كابول-اأ ف ب:

“الوقت  الوقت احلايل هو  اأن  اأم�س  اأ�ضرف غني  الأفغاين  الرئي�س  اعتر 
طالبان  حركة  اأخ��رى  م��رة  داعيا  افغان�ضتان  يف  ال�ضالم  ل�ضنع  املنا�ضب” 
اىل التفاو�س مع حكومته. ولطاملا رف�ضت حركة طالبان اإجراء حمادثات 

�ضالم مع غني الذي يعترونه “دمية” يف يد الوليات املتحدة.
لكن �ضل�ضلة حمادثات جرت يف الأيام املا�ضية يبدو اأنها غرت م�ضار الأمور 
تقدم  حتقيق  عن  وطالبان  املتحدة  ال��ولي��ات  اأعلنت  حيث  افغان�ضتان،  يف 

كبر خالل مفاو�ضات جرت يف الدوحة.
املقربة  الدائرة  اأع�ضاء  بع�س  وح�ضر 
العا�ضمة  يف  امل���ح���ادث���ات  غ��ن��ي  م���ن 
ال��ق��ط��ري��ة م��ع ح��رك��ة ط��ال��ب��ان رغم 
“ب�ضفة  ف���ق���ط  ك�����ان  وج����وده����م  ان 

�ضخ�ضية«.
وق����ال غ��ن��ي خ���الل م��وؤمت��ر ملكافحة 
يف  الوروب����ي  الحت���اد  نظمه  الف�ضاد 
املا�ضية،  ال18  ال�ضنوات  “يف  كابول 
لل�ضالم،  م���وؤات���ي���ا  ال���وق���ت  ي��ك��ن  مل 
لتحقيق �ضالم فعلي. الآن هو الوقت 

املنا�ضب«.
الفر�ضة  ه��ذه  خ�ضرنا  “اإذا  واأ���ض��اف 
�ضتكون  ذل��ك  عن  امل�ضوؤولية  بالتايل 

كبرة«.
اأن����ه م��ن ال�ضروري  و���ض��دد غ��ن��ي ع��ل��ى 
“نحن ن�ضكل  اج�����راء م��ف��او���ض��ات ب���ني ح��ك��وم��ت��ه وح���رك���ة ط��ال��ب��ان ق��ائ��ال 
ال��ت��ي ج��رت ال�ضبوع  امل��ح��ادث��ات  اأي���ام م��ن  وب��ع��د  املتخا�ضمني«.  ال��ط��رف��ني 
املا�ضي مع املبعوث المركي اخلا�س اىل افغان�ضتان زملاي خليل زاد، التقى 
ممثلون عن طالبان و�ضخ�ضيات اأفغانية يف حوار بني الطراف الفغانية يف 
الدوحة. وتعّهدت حواىل 70 �ضخ�ضية اأفغانية �ضاركت يف احلوار يف بيان 
�ضدر يف ختام حمادثات �ضالم يومي الأحد والإثنني اإعداد “خارطة طريق 

لل�ضالم” يف البلد الغارق يف احلرب.

تدرك  كانت  اإنها  العدل  وزارة  قالت  برجلني   2007 يف  التقت  عندما 
باأنهما عميالن يف وزارة اأمن الدولة ال�ضينية.

والهدايا  النقدية  الأم���وال  من  ال���دولرات  اآلف”  “ع�ضرات  واأعطياها 
يف مقابل وثائق ومعلومات حول اأن�ضطة وزارة اخلارجية، بح�ضب وزارة 

العدل.
ومت توقيف كليبورن قبل عامني عقب حتقيق، لكن مل توجه لها تهمة 

التج�ض�س.
الوليات  على  الح��ت��ي��ال  يف  بالتواطوؤ  اأق���رت   2019 اأب��ري��ل  ني�ضان  يف 
املتحدة والكذب على املحققني، وباإخفاء ات�ضالتها بعمالء اأجانب كونها 

م�ضوؤولة حكومية لديها ت�ضريح اأمني.
وكانت تواجه حكما حمتمال بال�ضجن 60 �ضهرا.

بالإنابة  )اإف.ب���ي.اآي(  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  مدير  م�ضاعد  وقال 
“كليبورن كان موؤمتنة على معلومات خا�ضة بو�ضفها  اإن  جون �ضيليك 
اأمن  ح�ضاب  على  الثقة  تلك  وا�ضتغلت  الأمركية،  احلكومة  يف  موظفة 

اأمتنا«.
واأ�ضاف اأن “ا�ضتهدف اأجهزة ال�ضتخبارات ال�ضينية حلاملي الت�ضاريح 
الأمنية الأمركية ميثل تهديدا م�ضتمرا نواجهه، واحلكم ال�ضادر اليوم 
يظهر اأن اأولئك الذين يخونون ثقة ال�ضعب الأمركي �ضيحا�ضبون على 

اأفعالهم«.
اأيار مايو حكم على ال�ضابط ال�ضابق يف وكالة ال�ضتخبارات املركزية  يف 
الأمركية )�ضي.اآي.اإيه( كيفن مالوري )62 عاما( بال�ضجن 20 عاما 

بتهمة التج�ض�س حل�ضاب ال�ضني.

••وا�صنطن,-اأ ف ب:

بالكذب  اإدانتها  بعد  �ضهرا   40 بال�ضجن  اأمركية  دبلوما�ضية  حكم على 
يف  �ضينيني  ا�ضتخبارات  رج��ال  م��ن  تلقتها  اأم���وال  ب�ضاأن  حمققني  على 

مقابل تزويدهم بوثائق اأمركية.
كليبورن )63 عاما(  كاندي�س ماري  اإن  الأمركية  العدل  وزارة  وقالت 
واحدة  يف  املتحدة،  ال��ولي��ات  على  لالحتيال  التواطوؤ  يف  بالذنب  اأق��رت 
امل�ضوؤولني  �ضفوف  يف  جوا�ضي�س  بكني  بتجنيد  تتعلق  ق�ضايا  ع��دة  من 

الأمركيني القادرين على الو�ضول اإىل معلومات ا�ضتخبارات �ضرية.
و�ضيتم تغرميها اأي�ضا مبلغ 40 األف دولر.

وكانت كليبورن خبرة اإدارية يف وزارة اخلارجية مقرها بكني و�ضنغهاي 

احلريري: العقوبات الأمريكية �صجن دبلوما�صية اأمريكية ل�صالتها با�صتخبارات ال�صني
لن توؤثر على احلكومة اللبنانية 

 •• بريوت-رويرتز:

العقوبات  اإن  الأرب��ع��اء  احل��ري��ري  �ضعد  اللبناين  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
للمرة  اهلل  نواب جماعة حزب  اثنني من  ا�ضتهدفت  التي  الأمريكية 
الرملان  عمل  على  توؤثر  لن  لكنها  جديدا”  “منحى  اأخ��ذت  الأوىل 

اأو احلكومة.
واأ�ضاف يف بيان �ضادر عن مكتبه “اإنه اأمر جديد �ضنتعامل معه كما 
اأن نحافظ على القطاع امل�ضريف وعلى  “املهم  وتابع  نراه منا�ضبا”. 
اأم اآجال”.  القت�ضاد اللبناين واإن �ضاء اهلل متر هذه الأزم��ة عاجال 

وقال احلريري اإنه ينبغي عدم ت�ضخيم هذا املو�ضوع.

“قلب  اأن  اإىل  م�����ض��را  امل��رت��ق��ب��ة 
على  ال��ق��ادر  الوحيد  هو  تون�س” 
ال��ف��وز واإزاح���ة النه�ضة وم��ن لف 

لفها من احلكم، وفق تعبره. 
   واأ�ضاف اأ�ضامة اخلليفي اأن مر�ضح 
لالنتخابات  ت��ون�����س  ق��ل��ب  ح���زب 
ال���رئ���ا����ض���ي���ة ه����و ن��ب��ي��ل ال����ق����روي، 
موؤكدا اأن حزبه �ضيت�ضّدى للنظام 
النا�س  البالد وج��ّوع  اأفل�س  ال��ذي 
التزوير  لعملية  �ضيت�ضدى  كما 
والتحّيل  لالنتخابات  املمنهجة 
املقنن وحماولت اإق�ضاء اخل�ضوم 

با�ضتعمال اأدوات الدولة.

قيمتها  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي  ال�����ض��ري��ب��ي��ة 
1.6 تريليون دولر ب�ضكل كبر، 
التخفي�ضات  ج��م��ي��ع  و����ض���اأزي���ل 
دونالد  قدمها  ال��ت��ي  ال�ضريبية 

ترامب لالأثرياء«.
عن ليزكو

   وتراجعت حركة النه�ضة بحوايل 
نقطتني يف �ضهر واحد حيث حّلت 
يف املرتبة الثانية بن�ضبة 15باملئة 
بعد اأن كانت يف �ضهر يونيو املا�ضي 
باملئة،   8 ف��ا���ض��ل   16 ح����دود  يف 
فيما �ضّجل حزب الد�ضتوري احلر 
ن�ضبة  على  وح�ضل  طفيفا  تقدما 

يوليو   9 اإىل    3 م����ن  امل���م���ت���دة 
اأّن  “�ضيغما”،  واأب����رزت  اجل���اري. 
ال���دخ���ول  ق���ب���ل  مت  الآراء  ����ض���ر 
القانون  على  للتنقيحات  املتوقع 
النتخابي، واأنه اآخر �ضر اأراء قبل 
النتخابية  املرحلة  البالد  دخ��ول 

يف 16 يوليو اجلاري.
العمومية  ال��ن��ي��اب��ة  اأّن  وي��ذك��ر     
القت�ضادي  الق�ضائي  بالقطب 
الث���ن���ني توجيه  ق�����ررت  وامل������ايل، 
جم���م���وع���ة م����ن ال���ت���ه���م ل���ك���ل من 
القروي،  وغ����ازي  ال���ق���روي  ن��ب��ي��ل 
من بينها غ�ضل الأم��وال ، كما مت 
اإق���رار ت��داب��ر اح��رتازي��ة يف �ضاأن 
الأخوين القروي، تتعلق بتحجر 

ال�ضفر وجتميد الأموال.
    وق��د ع��دَّ ح��زب “قلب تون�س” 
بتحجر  ال���ق���ا����ض���ي  ال����ق����رار  اأن 
حّق  يف  الأم����وال  وجتميد  ال�ضفر 
رئ��ي�����س احل�����زب، ن��ب��ي��ل ال���ق���روي، 

�ضوى  يكون  اأن  يعدو  و�ضقيقه، ل 
العاّم  ال��������ّراأي  لإل����ه����اء  “عملية 
الوطنّي والّدويّل”، كما اأنه ميثل 
احلزب  لإرب���اك  يائ�ضة  “حماولة 
�ضعبّيته  يف  وال���ت���اأث���ر  ورئ��ي�����ض��ه 
بيان  ن�����س  ح��د  ع��ل��ى  املتزايدة”، 

للحزب.
    واأك����د ال��ق��ي��ادي ب��ح��زب ‘’قلب 
يف   ، اخلليفي  اأ���ض��ام��ة   ، تون�س’’ 
الر�ضمية  �ضفحته  على  ت��دوي��ن��ة 
الجتماعي  التوا�ضل  موقع  على 
‘’في�ضبوك، اأن حزبه �ضي�ضارك يف 
النتخابات الت�ضريعية والرئا�ضية 

ت��رام��ب يف  دون��ال��د  “لقد و�ضعنا 
و���ض��ع درام��ات��ي��ك��ي، ق��ال مهاجما 
يف اف��ت��ت��اح امل��ن��اظ��رة ال��ث��ان��ي��ة بني 
يونيو.   28 ي��وم  الدميقراطيني 
الدخل،  ه��ائ��ل يف  ت���ف���اوت  ل��دي��ن��ا 
الثغرات  جميع  تقلي�س  ميكننا 

باملئة   3 فا�ضل   11“ باملئة   12
الفارق  ليقل�س  يونيو”  �ضهر  يف 
نقاط   5 م��ن  النه�ضة  م��ع حركة 
3 نقاط يف  يف ال�ضهر املا�ضي اإىل 

ال�ضهر اجلاري.
   كما تراجع حزب رئي�س احلكومة 
تون�س’’  ‘’حتيا  ال�ضاهد  يو�ضف 

وح�ضل  ن��ق��ط��ة  ن�����ض��ف  ب���ح���وايل 
8 باملئة من نوايا الت�ضويت  على 
ليحتل  لت�ضريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
امل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة م��ت��ق��دم��ا على 
تون�ضي’’  ‘’عي�س  جمعية  قائمات 
بنقطة وحيدة بعد ح�ضولها على 
7 باملئة من الن�ضبة العامة “كانت 
يف حدود 5.45 فا�ضل 4 باملئة يف 

يونيو املنق�ضي«.
    واحتل حزبا حركة نداء تون�س 
املرتبة  ال���دمي���ق���راط���ي  وال���ت���ي���ار 
ال�����ض��اد���ض��ة ب��ن�����ض��ب��ة 6 ب��امل��ئ��ة ثم 

اجلبهة ال�ضعبية بن�ضبة 3 باملئة.
الآراء   ���ض��ر  ن��ت��ائ��ج  وح�����ض��ب      
اح����ت����ل اآف��������اق ت���ون�������س وال���ب���دي���ل 
باملئة   2 بن�ضبة  التا�ضعة  امل��رت��ب��ة 
وحركة  املحبة  تيار  يح�ضل  فيما 
ال�ضعب وحزب قي�س �ضعيد “غر 
امل�����رزوق�����ي  وح���������راك  موجود” 
وم�������ض���روع ت���ون�������س 1 ب���امل���ئ���ة  يف 

لالنتخابات  ال��ت�����ض��وي��ت  ن���واي���ا 
الت�ضريعية.

الرئا�صية
الآراء  �ضر  نتائج  ك�ضفت  كما     
قلب  ح��زب  رئي�س  ت�ضدر  اأي�����ض��ا، 
ت���ون�������س ن���ب���ي���ل ال������ق������روي، ن���واي���ا 
الرئا�ضية  لالنتخابات  الت�ضويت 
ال���ق���ادم���ة ل��ل�����ض��ه��ر ال���ث���ال���ث على 

التوايل. 
    وظهر وزير الدفاع عبد الكرمي 
نوايا  يف  م�����رة  لول  ال����زب����ي����دي 
مل  اأن��ه  رغ��م  للرئا�ضية  الت�ضويت 

يعلن عن اأية طموحات للرت�ضح.
    وحت�����ض��ل ن��ب��ي��ل ال���ق���روي على 
ن���واي���ا  م�����ن  ب���امل���ئ���ة   23 ن�������ض���ب���ة 
اأ�ضتاذ  ع��ل��ى  متقدما  ال��ت�����ض��وي��ت، 
�ضعّيد  قي�س  الد�ضتوري  القانون 
حيث  نقاط  بثالث  تراجع  ال��ذي 
بعد  باملئة   20 ن�ضبة  على  ح�ضل 

اأن كان قد ح�ضل على 23 فا�ضل 
2 باملئة يف �ضهر يونيو املا�ضي.

ح����زب  رئ����ي���������س  وح�����اف�����ظ�����ت      
ع��ب��ر مو�ضي  ال��د���ض��ت��وري احل���ر 
 12 بن�ضبة  الثالثة  امل��رت��ب��ة  على 
احلكومة  رئي�س  ي��اأت��ي  ث��م  باملئة، 
يو�ضف ال�ضاهد يف املرتبة الرابعة 
ب� 7 باملئة وهي نف�س الن�ضبة التي 
اأمني  ثم  املرزوقي،  عليها  حت�ضل 
حممد  ال��دمي��ق��راط��ي  التيار  ع��ام 
ليتح�ضل  ب��امل��ئ��ة،   5 بن�ضبة  ع��ب��و 
والزبيدي  م��رج��ان  م��ن كمال  ك��ل 
ال�ضب�ضي  قائد  الباجي  والرئي�س 
الغنو�ضي  ورا���ض��د  جمعة  وم��ه��دي 

بن�ضبة 3 باملئة لكل منهم.
الت�ضويت  نوايا  ترتيب  وتذيل     
كل من الها�ضمي احلامدي وحمة 
بن�ضبة  ابراهيم  ويا�ضني  الهمامي 

1 باملئة لكل منهم.
    ومّت اإجراء �ضر الآراء يف الفرتة 

•• الفجر - خرية ال�صيباين
    ك�ضف ج��و ب��اي��دن اأم�����س الأول 
ال��ث��الث��اء اأن����ه ج��م��ع ح����وايل 16 
 2017 ب������ني  دولر  م����ل����ي����ون 
من�ضبه  ت������رك  ب���ع���د  و2018 
كنائب لرئي�س الوليات املتحدة. 
على  مر�ضح  اأغ��ن��ى  يجعله  مبلغ 
الرئي�ضيني  امل��ن��اف�����ض��ني  ق��ائ��م��ة 
ل����ل����رت�����ض����ي����ح ال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
لالنتخابات الرئا�ضية الأمريكية 

عام 2020.
   وم�����ع ذل������ك، ه���ن���اك م����ن بني 
املع�ضكر  يف  معلنا  م��ر���ض��ًح��ا   25

مريحة  ث�����روات  ال���دمي���ق���راط���ي، 
ال��ت��ي ح�����ض��ل عليها  ت��ل��ك  ، م��ث��ل 
برين   ، ف���رم���ون���ت  ����ض���ي���ن���ات���ور 
“املليونر  ب����  امل��ل��ق��ب   ، ���ض��ان��درز 
ال�ضابق  املدير  اأو   ، ال�ضرتاكي” 
�ضتاير.  توم   ، التحوط  ل�ضندوق 
ول��ك��ن ع��ل��ى اجل���ان���ب الآخ�����ر من 
اأن تكون احلياة  الأطل�ضي، ميكن 
ب���ع���د احل���ك���وم���ة م���رب���ح���ة، وجو 

بايدن، 76 عاًما، لي�س ا�ضتثناًء.
   غادر الزوجان بايدن وا�ضنطن 
 303.028 ق����دره����ا  ب���اأ����ض���ول 
الر�ضمي  للنموذج  وف��ًق��ا   ، دولًرا 
املقدم يف يناير 2017. يف اأبريل 

ب��اي��دن عقًدا  وّق���ع ج��و   ،  2017
فيمة  دولر  م��الي��ني   8 ب��ق��ي��م��ة 
ث��الث��ة ك��ت��ب ، اأح���ده���ا ���ض��ارك يف 
ت��األ��ي��ف��ه م��ع زوج��ت��ه ج��ي��ل بايدن 
“النا�ضرين  جم���ل���ة  ح�������ض���ب   ،
الأ�ضبوعية«.     عام 2017، وهو 
ملن�ضب  مغادرته  بعد  الأول  العام 
 11 على  ح�ضل   ، الرئي�س  نائب 
مليون   4.5 ث��م   ، دولر  م��ل��ي��ون 
دولر عام 2018 ، وفقا لبيانات 

اأدىل بها بال�ضرتاك مع زوجته.

موؤمترات عالية االأجر
    كما اأعطى جو بايدن ، بح�ضب 

ع�ضرات   ، بو�ضت”  “وا�ضنطن 
امل������وؤمت������رات امل����دف����وع����ة الأج������ر، 
األ���ف   200 اإىل  ي�����ض��ل  ب��ع�����ض��ه��ا 

دولر القطعة.
ف��ري��ق حملة  ي��ك�����ض��ف   ول��ئ��ن مل 
الرعاة  اأ���ض��م��اء  ع��ن  باي������دن  ج��و 
فاإنهم������  ال�ض����خيني،  وامل��ان��ح��ني 
قد  لهم  مف�ضّ ب���اأن  يعرتف�������ون 
منذ  ا�ضما  خم�ضني  ح��وايل  اأعلن 

ترك من�ضبه.
ت�ضبح  اأن  مي���ك���ن  خ�����دم�����ات،     
فخالل  احل����م����ل����ة.  يف  م�����ض��ك��ل��ة 
الدميقراطي  الرت�ضيح  م�ضابقة 
من  ك����ل  ه���اج���م   ،2016 ل���ع���ام 

نائب  مين���ع  ل����م  ه���ذا  ك������ل     
لأوب����ام�������ا،  ال�ض��������ابق  الرئي�س 
و�ض�������ع  م��ن  معتدًل،  يعدُّ  ال��ذي 
احلد من التف�����اوت الجتماع��������ي 
حملته  دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة  ق����ل����ب  يف 

النتخابية. 

ترامب  ودونالد  �ضاندرز،  برين 
عن املع�ضكر اجلمهوري، هيالري 
كلينتون ب�ضبب خطاباتها العالية 
الأجر التي دفعها بنك غولدمان 
املوؤ�ض�ضات  م���ن  وغ����ره  ���ض��اك�����س 

الكرى.

مت حتجري ال�صفر على رئي�صه وجتميد اأمواله:

�صرب اآراء: »قلب تون�س« يكت�صح الت�صريعية...
تراجعت حركة النه�صة بحوايل نقطتني يف �صهر واحد، فيما �صّجل الد�صتوري احلر تقدما طفيفا 

وزير الدفاع عبد الكرمي الزبيدي يدخل لأول مّرة م�صمار ال�صباق النتخابات الرئا�صية: نبيل القروي يوا�صل ت�صدره نوايا الت�صويت

مل متنعه ثروته، من و�صع احلد من التفاوت االجتماعي يف قلب ديناميكية حملته االنتخابية
 اأعطى جو بايدن ع�صرات املوؤمترات املدفوعة االأجر ، بع�صها ي�صل اإىل 200 األف دوالر

نبيل القروي وحزبه يف ال�ضدارة

الثنائي بايدن ثروة طائلة

موؤ�ص�صة  اأجنزته  اآراء  �صرب  اآخــر  نتائج  اأظهرت     
‘’�صيغما كون�صاي’’ بالتعاون مع جريدة املغرب، ومت 
ن�صره اأم�ض االأربعاء، ا�صتقرار حزب ‘’قلب تون�ض’’ 
الذي يراأ�صه نبيل القروي ..  يف املرتبة االأوىل من 
حيث نوايا الت�صويت لالنتخابات الت�صريعية بن�صبة 
29 %وهي تقريبا الن�صبة ذاتها التي حت�صل عليها 

يف �صهر يونيو املا�صي “29 فا�صل 8 باملئة«. 

•• الفجر - تون�س

االنتخابات التمهيدية الدميقراطية:

املعتدل جو بايدن ، اأغنى املر�صحني...

عائالت مكلومة تدفع ثمن الثورة يف ال�صودان 
•• الرميلة-اأ ف ب:

تنحني  الأح��ي��اء جنوب اخل��رط��وم،  اأح��د  الرتابية يف  الأك���وام  بني ع�ضرات 
ا�ضم جنلها الذي قتل خالل قمع احلركة  خدوم لتقبل �ضاهداً كتب عليه 
الحتجاجية املتوا�ضلة يف ال�ضودان منذ عدة اأ�ضهر. كان �ضباحاً من �ضباحات 
ني�ضان ابريل حينما �ضرب املعز ال�ضاي قبل اأن يغادر البيت املتوا�ضع الذي 
ويقع  عمله.  مكان  اإىل  اخل��رط��وم  جنوب  الرميلة  يف  اأهله  مع  فيه  ي�ضكن 
مكتب املعز يف مبنى ي�ضم اأي�ضاً مكاتب قناة اجلزيرة القطرية وعلى مقربة 
من مكان العت�ضام اأمام مقر القيادة العامة للجي�س يف و�ضط اخلرطوم. 
وقالت خدوم لوكالة فران�س بر�س اإن “املبنى كان حتت رقابة جهاز الأمن 
اإىل  املعز  و�ضول  من  ق�ضر  وق��ت  بعد  ج��داً«.  النافذ  الوطني  واملخابرات 
عمله، بداأ زميله بالتقاط ال�ضور عر هاتفه من نافذة املكتب لقوات الأمن 
التي تراقب املبنى. وفجاأة اخرتقت ر�ضا�ضة النافذة وا�ضتقرت يف قلب املعز 
الذي كان يقف اإىل جانب زميله. وتويف الرجل البالغ من العمر 45 عاماً 

ثمناً  امل��ع��ز  عائلة  دف��ع��ت  ال��ف��ور.  على 
اأج��ل ث��ورة ال�����ض��ودان التي  غالياً م��ن 
اأ���ض��ق��ط��ت ال��رئ��ي�����س ع��م��ر ال��ب�����ض��ر يف 
احلكم،  من  عقود  بعد  ني�ضان/ابريل 
مثل الع�ضرات من العائالت الأخرى 
اأخاً.  اأو  ق��ري��ب��اً  اأو  اب��ن��اً  خ�ضرت  ال��ت��ي 
العدالة.  امل��ع��ز  ع��ائ��ل��ة  ت��ري��د  والآن، 
ر�ضمي،  حتقيق  بفتح  وال��داه  وطالب 
وباأن يواجه القاتل عقوبًة على مبداأ 
ترى  خ���دوم  لكن  بالعني”.  “العني 
املحكمة  اإىل  الق�ضية  اإي�ضال  اأمل  اأن 
واإدانة جهاز الأمن واملخابرات �ضئيل 
200 متظاهر  جداً. وقتل اأكرث من 
كانون   10 ال��ت��ظ��اه��رات يف  ب��دء  منذ 
الأول/دي�ضمر احتجاجا على ارتفاع 

املطالبة  اعت�ضام  تفريق  ي��وم  �ضقطوا  قتيل   100 بينهم  اخل��ب��ز،  اأ���ض��ع��ار 
بحكم مدين اأمام مقر اجلي�س يف 3 حزيران/يونيو، بح�ضب جلنة الأطباء 
ال�ضودانيني املقربة من احلركة الحتجاجية. ويف الأ�ضابيع الأخرة، نظمت 
اجلدران  على  وجوههم  ر�ضمت  الذين  “ال�ضهداء”  منازل  اأم��ام  جتمعات 
الطفلني  روؤي��ة  ميكن  متهالكة،  �ضكنية  عمارة  وخ��ارج  العا�ضمة.  اأنحاء  يف 
اأحمد واأ�ضر )3 اأعوام( وهما يلوحان باأعالم �ضودانية �ضغرة لل�ضائقني 
املكان، يردد  اأم��ن يف  العابرين على جانب الطريق.  ول��دى م��رور عنا�ضر 
وهو �ضعار من �ضعارات  “الدم بالدم، ل نريد تعوي�ضات”،  الولدان عبارة 
الحتجاجات التي تطالب مبقا�ضاة امل�ضوؤولني عن قتل املتظاهرين. وقتل 
عمهما علي )25 عاماً( بر�ضا�ضة ا�ضتقرت يف الظهر يف 3 حزيران يونيو 
يوم فرق م�ضلحون بلبا�س ع�ضكري بوح�ضية العت�ضام اأمام مقر ال�ضرطة 
الذي بداأ يف 6 ني�ضان ابريل. وكان علي ي�ضارك يف هذا العت�ضام، �ضباحاً 
وم�ضاء، مثل الآلف من ال�ضودانيني، للمطالبة بحكم مدين بعد الإطاحة 
بعمر الب�ضر يف 11 ني�ضان ابريل. وقال يو�ضف )35 عاماً( وعيناه دامعتان 
“اأخي قتل �ضهيداً. نحن فخورون به 
اأجل  م��ن  للموت  م�ضتعد  اأي�ضاً  واأن���ا 

الثورة«. 
اأي�ضاً  ع��ام��اً(   24( اإمي���ان  وخ�����ض��رت 
�ضقيقها يف جمزرة تفريق العت�ضام. 
ك��ان يتابع درا�ضته  ال��ذي  وع��اد مطر 
لزيارة  ال�����ض��ودان  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
عائلته، وكان قد احتفل بعيد ميالده 
ال�ضاد�س والع�ضرين للتو حينما قرر 

اأن مي�ضي ليلة مع املعت�ضمني.
بح�ضب اإميان،  »قتلوه بدون رحمة”، 
املاأ�ضاوي  التي حظي م�ضر �ضقيقها 
مواقع  على  وا�ضعة  ت�ضامن  بحملة 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي حت���ت و�ضم 

“اأزرق من اأجل مطر«.
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عربي ودويل

���ض��وري��ا غر  اإىل  امل��ب��ع��وث الأمم����ي  اأم�����س الول،  اإىل دم�����ض��ق  و���ض��ل 
بيدر�ضون يف زيارة ت�ضتمر عدة اأيام يلتقي فيها م�ضوؤولني �ضوريني يف 

وزارة اخلارجية ال�ضورية، ودون لقاء الرئي�س الأ�ضد.
املبعوث  “و�ضل  بدم�ضق:  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  يف  م�ضدر  وق���ال   
يلتقي  اجلمعة،  ي��وم  حتى  ت�ضتمر  زي��ارة  يف  بيدر�ضون  غر  الأمم��ي 
ال�ضوري  الرئي�س  لقاء  دون  اخلارجية،  وزارة  يف  م�ضوؤولني  خاللها 

ب�ضار الأ�ضد«.
اللجنة  ملف  بحث  على  ترتكز  بيدر�ضون  “زيارة  اأن  امل�ضدر،  واأك��د 

الد�ضتورية«.
اإىل �ضوريا بعد جولة �ضملت عدد من  امل�ضوؤول الأممي  وتاأتي زيارة 

العوا�ضم املعنية بالأزمة ال�ضورية.
ال��د���ض��ت��وري��ة يف مطلع  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���م���ال  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
3 جمموعات متثل احلكومة  اأن ت�ضم  �ضبتمر)اأيلول( املقبل، على 
 50 ك��ل جمموعة  امل���دين، ومي��ث��ل  وامل��ع��ار���ض��ة، واملجتمع  ال�����ض��وري��ة 

�ضخ�ضاً.
وكان من املتوقع اإعالن ت�ضكيل اللجنة الد�ضتورية ر�ضمياً يف حمادثات 
اأبريل )ني�ضان(  25 و 26  اأ�ضتانا، التي عقدت يف  اجلولة ال�12 يف 

املا�ضي، اإل اأن خالفاً على اأ�ضماء بع�س الأع�ضاء حال دون ذلك.

 قتل م�ضلحون ما ي�ضل اإىل 18 �ضخ�ضا من بينهم ن�ضاء واأطفال يف 
قرية نائية يف بابوا غينيا اجلديدة وذلك يف اأحدث �ضحايا نزاع قبلي 

فيما تعهد رئي�س الوزراء جيم�س مارابي مبالحقة القتلة.
وتعاين الدولة الواقعة يف املحيط الهادي والغنية باملوارد من العنف 

لكن نزيف الدم الأخر اأ�ضاب البلد الفقر بال�ضدمة.
وقال فيليب يونديالو حاكم اإقليم هيال الذي وقع فيه الهجوم يوم 

الثنني لرويرتز عر الهاتف “اإنها واقعة حزينة للغاية«.
واأ�ضاف اأن الدافع وراء عمليات القتل يف قرية كاريدا التي تقع على 
بورت  العا�ضمة  الغربي من  ال�ضمال  اإىل  كيلومرتا   630 نحو  بعد 
مورزبي غر معروف لكن اأعمال العنف هي اأحدث ت�ضعيد يف �ضراع 

ممتد منذ �ضنوات.
وقال مارابي الذي توىل املن�ضب يف مايو اأيار اإنه يالحق القتلة.

واأ�ضاف اأن عدم وجود ما يكفي من قوات ال�ضرطة على الأر�س ميثل 
م�ضكلة كبرة يف منطقة تعاين منذ وقت طويل من العنف لأ�ضباب 

من بينها نزاعات قبلية على توزيع الرثوات الطبيعية.

األ��غ��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ت��اي��الن��دي ال���ذي ك���ان رئ��ي�����ض��ا للمجموعة 
القوانني  ع�����ض��رات   ،2014 ان��ق��الب  ب��ع��د  حكمت  ال��ت��ي  الع�ضكرية 
التي �ضدرت يف تلك الفرتة مبا فيها اللجوء اإىل املحاكم الع�ضكرية 

ملحاكمة املدنيني، اإل اأنه اأبقى على العتقالت بال اإذن الق�ضاء.
حمكمة  فيها  تنظر  التي  “الق�ضايا  اأن  الر�ضمية  اجلريدة  واأعلنت 

ع�ضكرية حاليا يجب اأن تنقل اإىل حمكمة مدنية«.
وكان هذا واحدا من القوانني التي األغيت باأمر من اجلرال برايوت 
املثرة  الت�ضريعية  الن��ت��خ��اب��ات  منذ  ال����وزراء  رئي�س  ���ض��ان-اأو-���ض��ا 
 ،2014 انقالب  ومنذ  املا�ضي.  مار�س  اآذار  يف  ج��رت  التي  للجدل 
مواقف  لتخاذهم  �ضخ�س  األ��ف��ي  ح��واىل  ع�ضكرية  حماكم  حاكمت 
مناه�ضة للمجموعة الع�ضكرية اأو جرائم م�ضا�س بالذات امللكية التي 
مازالوا  الع�ضكريني  لكن  ل�ضنوات.  بال�ضجن  القانون  عليها  يعاقب 
يحتفظون بحق القيام بعمليات تفتي�س بدون اذن الق�ضاء والعتقال 
اأي��ام للذين يخالفون يف الق�ضايا التي تطال  يف مكان �ضري ل�ضبعة 
الدفاع  منظمات  قلق  تثر  غام�ضة  ع��ب��ارة  يف  القومي”،  “الأمن 
املنظمة احلقوقية  ���ض��اوالوان من  اأن��ون  وق��ال  الن�ضان.  عن حقوق 
اأن  “يبدو  الأربعاء  بر�س  فران�س  لوكالة  �ضوؤال  على  ردا  “اآي-لو”، 
املجموعة الع�ضكرية غر واثقة من جناحها يف ال�ضيطرة عر قواعد 
دميوقراطية لذلك احتفظت بورقة” ت�ضمح لها بتوقيف اإي �ضخ�س 

يف اأي وقت وخ�ضو�ضا يف حال حدوث تظاهرات كبرة للمعار�ضة.

عوا�صم

دم�شق

�شيدين

بانكوك

باراك يدر�س العتذار
 لعرب 48 بعد جمزرة الأق�صى 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قالت م�ضادر عرية، اإن زعيم حزب “اإ�ضرائيل دميقراطية” اإيهود باراك، 
 ،”2000 “اأكتوبر  اأح����داث  ع��ن  اإ���ض��رائ��ي��ل،  ل��ل��ع��رب يف  الع���ت���ذار  ي��در���س 
املُعار�ضة  رئي�س  زي��ارة  على  الداخل،  فل�ضطينو  اأطلقها  التي  الحتجاجات 
التي  امل��ب��ارك،  الأق�����ض��ى  امل�ضجد  اإىل  ���ض��ارون،  اأرئ��ي��ل  اآن����ذاك  الإ�ضرائيلية 
ا�ضت�ضهد فيها 13 عربياً.  وكانت الزيارة، ال�ضرارة التي اأطلقت النتفا�ضة 
باراك،  خطوة  وتاأتي    .2004 حتى  ا�ضتمرت  التي  الثانية،  الفل�ضطينية 
العرية، يف  الإذاع��ة  وفق  يومها،  الإ�ضرائيلية  للحكومة  رئي�ضاً  كان  ال��ذي 
اإطار جهوده، لالن�ضمام اإىل الأحزاب الي�ضارية يف النتخابات الإ�ضرائيلية 
الإ�ضرائيلي  اليمني  ويتخذ  املقبل، على عك�س  )اأيلول(  �ضبتمر  املقررة يف 

املت�ضدد �ضد العرب يف اإ�ضرائيل، وفق موقع “اآي 24 نيوز«.
وبح�ضب التقرير، اجتمع باراك يف الأيام املا�ضية، مع رئي�س حزب “مرت�س” 
الأ�ضبق  “مرت�س”  الي�ضاري الإ�ضرائيلي نيت�ضان هوروبيت�س، ومع رئي�س 
من  العربي  اجلمهور  “تقريب  ���ض��رورة  على  ���ض��دد  ال���ذي  اأورون،  حاييم 
الي�ضار الإ�ضرائيلي«.  ويعزو العديد من املحللني، �ضعف الي�ضار الإ�ضرائيلي 
حالياً، اإىل مقاطعة العرب يف اإ�ضرائيل له. وي�ضر املحللون اإىل اأن العرب 
ابتداء من   اأحزابهم،  اإىل  الي�ضار الإ�ضرائيلي، واجتهوا  اإ�ضرائيل هجروا  يف 
2000.  وكانت الرئي�ضة ال�ضابقة حلزب “مرت�س” الي�ضاري الإ�ضرائيلي 
زهافا غلئون، اأول �ضخ�ضية نا�ضدت باراك العتذار لعائالت ال�ضهداء العرب 
“مرت�س”  ب�ضكل عام. وحزب  اإ�ضرائيل  والعرب يف  على وجه اخل�ضو�س، 
هو حزب يهودي عربي ي�ضاري، يدعو اإىل اإنهاء “الحتالل” وتوقيع اتفاق 

�ضالم بني اإ�ضرائيل والفل�ضطينيني، ومن ثم مع الدول العربية. 

�صي�صارك يف االنتخابات الت�صريعية:

تون�س: ع�صكريون متقاعدون يوؤ�ص�صون حزبا �صيا�صيا

اأخبار ال�صاعة: دعم اإماراتي ثابت لأمن اليمن وتنميته وا�صتقراره
•• اأبوظبي-وام:

على  والعمل  اليمن  دع��م  اأن  ال�ضاعة  اأخ��ب��ار  ن�ضرة  اأك��دت 
لدولة  الرا�ضخة  الثوابت  اأحد  ي�ضكل  وتنميته  ا�ضتقراره 
اليمن  اإىل ما ميثله  بالنظر  املتحدة؛  العربية  الإم��ارات 
القومي  الأم���ن  اإىل  بالن�ضبة  ا�ضرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  م��ن 
عنوان  حتت  وقالت  ���ض��واء.  ح��دٍّ  على  والعربي  اخلليجي 
“دعم اإماراتي ثابت لأمن اليمن وتنميته وا�ضتقراره”اإن 
ال��ع��رب��ي �ضمن  ال��ت��ح��ال��ف  ���ض��ارك��ت يف  الإم������ارات حينما 
عملية »عا�ضفة احلزم« بقيادة اململكة العربية ال�ضعودية 
كانت  فاإنها  2015؛  ع��ام  م��ن  م��ار���س  �ضهر  يف  باليمن، 
ي  ت�ضتهدف عودة الأمن وال�ضتقرار اإىل اليمن، والت�ضدِّ
مليلي�ضيات احلوثي الإرهابية، التي كانت ت�ضتهدف حتويل 
م�ضروعها  �ضمن  لإي��ران  تابعة  نفوذ  اإىل منطقة  اليمن 
»اإع���ادة  عملية  اإع���الن  مت  وحينما  وال�ضيطرة،  للتو�ضع 
الأمل« يف �ضهر اإبريل من عام 2015؛ فاإنها اأيدت هذه 
عن  ال��وق��ت  ذل��ك  منذ  تتوقف  ومل  و�ضاندتها،  العملية 
ت�ضتهدف  التي  والإن�ضانية،  التنموية  امل��ب��ادرات  اإط��الق 
تخفيف معاناة ال�ضعب اليمني، ف�ضاًل عن اإقامة الكثر 
اليمن  ت�ضع  التي  واخلدمية  التنموية  امل�ضروعات  من 
على طريق البناء والإعمار والتنمية والتطور. واأ�ضافت 
ي�����ض��دره��ا م��رك��ز الإم�������ارات للدرا�ضات  ال��ت��ي   ����� ال��ن�����ض��رة 

•• الفجر - تون�س
قال رئي�س حزب “هلموا لتون�س” م�ضطفى 
اإن حزبه لن يقدم مر�ضحا  الطابع،  �ضاحب 
يدعم  اأن  م��رّج��ح��ا  ال��رئ��ا���ض��ي��ة،  لالنتخابات 
���ض��خ�����ض��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى خ��ل��ق ال����ف����ارق، وفق 

تعبره.
   وذكر �ضاحب الطابع خالل ندوة �ضحفية 
اأن احلزب   ، الأرب���ع���اء  اأم�����س  احل���زب  عقدها 
 24 ب���  الت�ضريعية  النتخابات  يف  �ضي�ضارك 
قريبا  ���ض��ي��ن��ت��ه��ون  اأن���ه���م  اإىل  ق��ائ��م��ة، لف��ت��ا 
اأغلب  “اإن  ق��ائ��ال:  ال��ق��ائ��م��ات،  ت�ضكيل  م��ن 
ال�ضخ�ضيات املرت�ضحة �ضمن قائمات احلركة 

من املدنيني«.
هي  لتون�س”  “هلموا  اأن حركة  واأ���ض��اف     
م�ضروع حياة يرتكز على قيادات ترمي  اإىل 
اإع��ادة علم تون�س اإىل مكانه ال�ضحيح قائال 
اأو يف  اأي��ادي ترتع�س  “ل ترتكوا تون�س بني 

اأيادي مت�ضخة«.
  وقال اأن للحركة هياكل ومنخرطني يف 24 
ات�����ض��الت من  تلقوا  اأن��ه��م  م��وؤك��دا  حمافظة 
اأجل  ال�ضيا�ضية من  ال�ضاحة  الأح��زاب يف  كل 
التحالف معها  ماعدا حركة النه�ضة ح�ضب 

ت�ضريحه.
حزب  اأّول  ه��و  لتون�س”  “هلموا  وح����زب    
�ضيا�ضي تون�ضي اأ�ّض�ضه ع�ضكريون متقاعدون 

وهم من حملة ال�ضالح ال�ضابقني.
تاأ�ضي�س  اأن  ل��ل��ح��زب  ���ض��اب��ق  ب���الغ    وج���اء يف 
جديدة  �ضيا�ضية  خ��ط��وة  “يف  ي��اأت��ي  احل��رك��ة 
ت���روم اإىل ال��ق��ط��ع م��ع ظ��اه��رة الب��ت��ع��اد عن 
املوؤ�ض�ضة  م���ي���زت  ال���ت���ي  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ال��ع��م��ل 

الع�ضكرية التون�ضية لعقود«.
   ل��الإ���ض��ارة ف����اإن احل����زب اجل��دي��د يرتاأ�ضه 
م�ضطفى �ضاحب الطابع، وهو �ضابط �ضابق 
املعايل  “نعيد  �ضعار  حلزبه  اختار  باجلي�س، 

ونبني اجلديد«.

زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  غر�ضها  التي  الرا�ضخة  الثوابت 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، والتي تنطلق من  بن �ضلطان 
الوقوف اإىل جانب الأ�ضقاء، وتقدمي امل�ضاعدات الالزمة 
الذي  النهج  وه��و  املختلفة؛  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ج��اوز  اإل��ي��ه��م 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يعززه 
امل�ضاعدات  يف  وي��رتَج��م  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
التنموية والإن�ضانية لليمن والعديد من الدول ال�ضقيقة 
والتنوع  بال�ضمول  الدعم  هذا  يت�ضم  وثانياً،  وال�ضديقة. 
اليمني  ال�ضعب  لح��ت��ي��اج��ات  ي�ضتجيب  ال���ذي  بال�ضكل 
خمتلف  يف  الإع��م��ار  واإع����ادة  التنمية  عملية  ومتطلبات 
ن هذه امل�ضاعدات برامج  املحافظات اليمنية؛ حيث تت�ضمَّ
لإعادة ال�ضتقرار والتاأهيل والإعمار، والعمل على تطوير 
والنقل  التحتية  كالبنية  املختلفة،  الأ�ضا�ضية  القطاعات 
الجتماعية  اخلدمات  حت�ضني  عن  ف�ضاًل  واملوا�ضالت، 
مة اإىل ال�ضعب اليمني، ويف مقدمتها قطاعا ال�ضحة  املقدَّ
عودة  يف  الإم�����ارات  م�����ض��روع��ات  اأ�ضهمت  وق��د  والتعليم، 
�س  تعرُّ عقب  ال�ضابق  و�ضعها  اإىل  التعليمية  العملية 
قبل  م��ن  للتدمر  ال��رتب��وي��ة  وامل��راف��ق  امل��دار���س  معظم 
ميلي�ضيا احلوثي الإرهابية، كما اأ�ضهمت يف عودة القطاع 
ال�ضحي اإىل العمل يف املناطق التي مت حتريرها من هذه 
اآلف  اإر���ض��ال  اإىل  �ضارعت  حيث  الإج��رام��ي��ة؛  امليلي�ضيات 
اليمنية.  املحافظات  خمتلف  اإىل  الأدوي���ة  م��ن  الأط��ن��ان 

والبحوث ال�ضرتاتيجية �� اأنه لي�س اأدل على ذلك من اأنها 
قدمت 20.57 مليار درهم اإماراتي /5.59 مليار دولر 
اأمريكي/، خالل الفرتة منذ اإبريل 2015 حتى يونيو 
2019، ومت تخ�ضي�س ثلثي هذه امل�ضاعدات للم�ضروعات 
التنموية، وا�ضتفاد من اإجمايل الدعم الإماراتي 17.2 
وفقاً  وذل��ك  حمافظة،   12 على  يتوزَّعون  ميني  مليون 
للتقرير الذي �ضدر موؤخراً عن وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل. واأ�ضارت اإىل اأنه ل �ضك اأن تخ�ضي�س ثلثي هذه 
امل�ضاعدات لإقامة م�ضروعات تنموية تخدم اأبناء ال�ضعب 
اإمنا  ال�ضقيق يف القطاعات اخلدمية واملجتمعية  اليمني 
يوؤكد حر�س دولة الإم��ارات على حت�ضني اأو�ضاع ال�ضعب 
والعمل  ل��ه،  الكرمية  احل��ي��اة  مات  مقوِّ وت��وف��ر  اليمني، 
التنمية؛ ولهذا كان  اإىل  امل�ضروعة  على حتقيق تطلُّعاته 
عاملياً  الأول  امل��رك��ز  يف  الإم����ارات  ت��اأت��ي  اأن  الطبيعي  م��ن 
امل�ضاعدات  تقدمي  مانحة يف جم��ال  دول��ة  اأك��ر  ب�ضفتها 
لعام  ال�ضقيق  اليمني  ال�ضعب  اإىل  ال��ط��ارئ��ة  الإن�ضانية 
لتقرير  بتنفيذ مبا�ضر، وذلك وفقاً  2018 كم�ضاعدات 
ع املايل »FTS« لتوثيق امل�ضاعدات  اأ�ضدرته خدمة التتبُّ
املتحدة،  ل��الأمم  التابعة  الإن�ضانية  ال��ط��وارئ  ح��الت  يف 
اليمن.  اإىل  مة  املقدَّ الإن�ضانية  امل�ضاعدات  حجم  يعك�س 
الإماراتي  ال��دع��م  مييز  م��ا  اأه���م  اأن  اإىل  الن�ضرة  ولفتت 
لليمن اأنه يت�ضم: اأوًل، بال�ضتمرارية لأنه يعرِّ عن اأحد 

وذك�����رت اأن دول����ة الإم�������ارات دع��م��ت اأي�����ض��ا ال��ك��ث��ر من 
هدفت  التي  ال�ضغرة،  وامل�ضروعات  املجتمعية  الأن�ضطة 
من خاللها اإىل رفع املعاناة عن كاهل اليمنيني، واإدخال 
الفرحة عليهم؛ حيث دعمت اإقامة وتنفيذ زواج جماعي 
رة  املحرَّ امل��ح��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف  يف  ع��ري�����س  ل�/2400/ 
..وعلى ال�ضعيد ال�ضيا�ضي تدعم الإمارات جهود املبعوث 
الأممي اإىل اليمن، مارتن جريفيث، الرامية اإىل اإحالل 
املتعاَرف عليها، ويف  الرئي�ضية  للمرجعيات  وفقاً  ال�ضالم 
املبادرة اخلليجية، وخمرجات احلوار الوطني  مقدمتها 
الأم����ن رق���م /2216/، من  ال�����ض��ام��ل، وق����رار جم��ل�����س 
اإىل ت�ضوية �ضيا�ضية تنهي الأزمة اليمنية،  اأجل التو�ضل 
يف  بفاعلية  ت�ضارك  ..كما  اليمني  ال�ضعب  معاناة  وتنهي 
املتطرفة  للتنظيمات  ي  الت�ضدِّ ت�ضتهدف  التي  العمليات 
الدعم  ف��اإن  ..وثالثاً؛  القاعدة  تنظيم  خا�ضة  اليمن،  يف 
اإىل  الإم��ارات  تقدمه  الذي  واملتوا�ضل،  وال�ضامل  الثابت 
اليمن، يعرِّ عن مبداأ ثابت تتبناه الدولة جتاه اأ�ضقائها 
العرب، وهو امل�ضاركة يف اأي جهد يحفظ للدول العربية 
وحدتها و�ضيادتها وا�ضتقرارها يف مواجهة اأيِّ حتديات اأو 
ا�ضتقرار  اإىل  تنظر  لأنها  م�ضدرها؛  ك��ان  مهما  خماطر 
الأمن  لتحقيق  �ضمانة  ب�ضفته  جميعها  العربية  ال��دول 
وال�ضتقرار الإقليميَّني، و�ضرورة يف الوقت نف�ضه لتحقيق 

التنمية والرفاه والزدهار جلميع �ضعوب املنطقة.

احلكومة  رئا�ضة  دي��وان  رئي�س  ومن�ضب  احلكومة  رئا�ضة  مع 
وهيئة ال�ضتثمار، و�ضت وزارات لالحتاد الوطني الكرد�ضتاين 
ق��وب��اد جالل  ت��وله  ال��ذي  رئي�س احلكومة  نائب  م��ع من�ضب 
طالباين وثالث هيئات اأخرى. وح�ضل حزب غوران )التغير( 
الإ�ضرتاكي  ل��ل��ح��زب  وزارة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وزارات،  اأرب����ع  ع��ل��ى 
امل�ضيحي. ومل يتم تعيني وزير  الكرد�ضتاين، واأخ��رى للمكون 
ال���وزراء  رئي�س  ي��دي��ر  اأن  على  وال��ن��ف��ط،  الطبيعية  ل��ل��رثوات 

الوزارة بالوكالة اإىل حني ت�ضمية مر�ضح.
ويعتر ملف النفط، من اأكرث امللفات ال�ضائكة يف العالقة بني 
بغداد واأربيل، خ�ضو�ضا مع الت�ضاوؤلت التي تدور حيال م�ضب 
اإيرادات بيع النفط يف الإقليم. وبعد منحه الثقة، قال م�ضرور 

•• اأربيل-اأ ف ب:

الثقة  منح  على  اأم�����س  ال��ع��راق  كرد�ضتان  اإقليم  ب��رمل��ان  �ضوت 
ل��ل��ح��ك��وم��ة اجل���دي���دة ب��ع��د ن��ح��و ���ض��ه��ر ع��ل��ى ت�����ض��م��ي��ة م�ضرور 
بارزاين جنل زعيم احلزب الدميوقراطي الكرد�ضتاين م�ضعود 
حني  اإىل  بالوكالة  للنفط  ووزي����را  ل��ل��وزراء  رئي�ضاً  ب����ارزاين، 

ت�ضمية مر�ضح.
اأن  111، قبل  اأ�ضل  88 نائبا من  ونال رئي�س احلكومة ثقة 

يوؤدي الوزراء اليمني الد�ضتورية.
وت�ضم احلكومة اجلديدة 21 حقيبة وزارية مع اأربع هيئات، 
الكرد�ضتاين  ال��دمي��وق��راط��ي  احل���زب  اإىل  منها  ت�ضع  ذه��ب��ت 

بغداد  اإىل  اإر�ضال وفد  اأوىل مهمات حكومته، هي  اإن  ب��ارزاين 
لتح�ضني العالقات معها.

واأ�ضاف اأن “رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي اأبدى ا�ضتعداده 
�ضراأ�س  واأربيل )...( وقريباً  بغداد  امل�ضاكل بني  الفعلي حلل 
املالية  اإىل الأزم���ة  اأي�ضا  ب���ارزاين  ب��غ��داد«. وت��ط��رق  اإىل  وف��دا 
الإقليم عليها  “حكومة  اأن  اإىل  الإقليم، م�ضرا  يعي�ضها  التي 
اأننا  اأع��ت��ق��د   )...( دولر  م��ل��ي��ار   14 ن��ح��و  تبلغ  دي���ون  ح��ال��ي��ا 
�ضنواجه اأو�ضاعا مالية �ضعبة«. واأجرى احلزب الدميوقراطي 
الكرد�ضتاين يف اأيلول/�ضبتمر 2017 ا�ضتفتاء على ا�ضتقالل 
الإقليم، انتهى بالف�ضل، وا�ضتدعى اإجراءات عقابية من بغداد، 

لت�ضوء بعدها العالقات بني الطرفني.

حكومة اإقليم كرد�صتان توؤدي اليمني  

هلموا لتون�س يف ندوة �ضحفية

رئي�س الربملان العربي يطلب من احلركات امل�صلحة يف ال�صودان ا�صتبعاد لغة ال�صالح باحلوار والتفاو�س
••القاهرة-الفجر:

وفد  راأ���س  على  حالياً  ال�ضودان  ي��زور  ال��ذي  العربي،  الرملان  رئي�س  طلب 
املجال�س والرملانات  ع��دداً من  “ميثل  العربي  امل�ضتوى من الرملان  رفيع 
احلوار  بلغة  والنزاع  ال�ضالح  لغة  با�ضتبعاد  امل�ضلحة  الف�ضائل  العربية”، 

واملفاو�ضات والن�ضمام للعملية ال�ضيا�ضية .
وفد  اأن  العربي  ال��رمل��ان  رئي�س  ال�ضلمي  فهم  ب��ن  م�ضعل  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
ال�ضودان،  فى  امل�ضلحة  الف�ضائل  من  بعدد  ال��زي��ارة  خ��الل  اجتمع  الرملان 
واملفاو�ضات  احل��وار  بلغة  والنزاع  ال�ضالح  لغة  ي�ضتبعدوا  اأن  منهم  وطلبنا 

والن�ضمام للعملية ال�ضيا�ضية »
و�ضعوبات  حتديات  اأمامه  ال�ضودان  اأن  اأم�س”  �ضحفي  بيان  فى  واأ���ض��اف 
كبرة ، وهناك عدد من احلركات امل�ضلحة التي لتزال تعمل داخل ال�ضودان، 

وطلبنا منهم الن�ضمام اإىل امل�ضار ال�ضيا�ضي »
واأكد رئي�س الرملان العربي اأن هناك حتد كبر اأمام ال�ضودان وهو العقوبات 
العربي يعمل حاليا مع  الرملان  فاإن  ، ولهذا  املفرو�ضة عليه  القت�ضادية 
ال���دور القت�ضادي  العقوبات وا���ض��ت��ع��ادة  ل��رف��ع ه��ذه  ال�����ض��ودان  الأ���ض��ق��اء يف 
الراهن  الوقت  فى  ي�ضعى  ال��رمل��ان  اأن  اإىل  م�ضرا   ، ال�ضودان  من  امل��اأم��ول 
على  باملحافظة  يتعلق  م��ا  خا�ضة  هامة  ملفات  على  ال�����ض��ودان  م��ع  للعمل 
التحالف  ال�ضودان ع�ضو فى  وان  وللمنطقة خا�ضة  له  وال�ضتقرار  المن 
العربي لدعم ال�ضرعية فى اليمن والتحالف الإ�ضالمي الع�ضكري ملحاربة 

الرهاب وع�ضو فى كيان الدول املت�ضاطئة على البحر الحمر وخليج عدن 
هذه  فى  ال�ضودان  دور  اهمية  يدركون  ال�ضودان  فى  ال�ضقاء  ان  مو�ضحا   ،

املرحلة ».
العربي �ضكل وف��دا مو�ضعا ميثل ع��دداً من  “ ان الرملان  ال�ضلمي  واو�ضح 
الت�ضامن  ع��ن  للتعبر  ال�����ض��ودان  ل��زي��ارة  العربية  وال��رمل��ان��ات  املجال�س 
لن  وذل��ك   ، العربي  ال�ضعب  ممثلي  من  و�ضعبا  قيادة  لل�ضودان  وامل�ضاندة 
ال�ضودان مير بظروف دقيقة ، ولهذا فاإن الرملان العربي كموؤ�ض�ضة عربية 

يقف داعما وم�ضاندا لل�ضودان .
النتقاىل  الع�ضكري  املجل�س  والتقينا رئي�س  �ضاملة  الزيارة كانت  ان  وقال 
ممثلى  التقينا  “ كما  ال���وزارة  “وكيل  باخلارجية  املكلف  وال��وزي��ر  ونائبه 
اع���الن ق���وى احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ر وع���دد م��ن الح����زاب وال��ق��وي ال�ضيا�ضية 
ال�ضودانى  الم��ة  ح��زب  رئي�س  املهدى  ال�ضادق  الم��ام  وه��م  وال�ضخ�ضيات 
وقيادات احلزب الحتادي الدميقراطي، وقيادات حتالف نه�ضة ال�ضودان، 
الف�ضائل  من  لعدد  بال�ضافة  امل�ضتقلة،  ال�ضودانية  ال�ضخ�ضيات  من  وعدد 
امل�ضلحة . واأكد رئي�س الرملان العربي ان الرملان مكلف من القمة العربية 
بتنفيذ خطة عمل لرفع ا�ضم ال�ضودان من القائمة المريكية للدول الراعية 
لالرهاب ، قائال “ ان الرملان العربي يعمل منذ عامني على هذا املو�ضوع 
و�ضكل جلانا وقام بعديد الن�ضطة والفعاليات ، والن الرملان ب�ضدد حترك 
الراعية  ال���دول  قائمة  م��ن  ال�����ض��ودان  ا�ضم  برفع  للمطالبة  وحا�ضم  فعلي 
لالرهاب “ م�ضيفا “ انه حتدث مع رئي�س املجل�س الع�ضكرى النتقايل فى 

ال�ضودان ونائبه والقوي ال�ضيا�ضية بان الرملان العربي ملتزم بتنفيذ خطة 
عمله لرفع ا�ضم ال�ضودان من القائمة المريكية للدول الراعية لالرهاب  

ووزير  المريكى  للرئي�س  مكتوبه  بخطابات  �ضيبعث  “ اأنه  ال�ضلمي  وقال 
ا�ضم  رفع  المريكيني بطلب  وال�ضيوخ  النواب  ولرئي�ضى جمل�س  خارجيته 
لدية مذكرة  العربي  ال��رمل��ان  “ان  “ م��وؤك��دا  القائمة  تلك  م��ن  ال�����ض��ودان 
ا�ضم  ل��رف��ع  و�ضيا�ضية  قانونية  اع��ت��ب��ارات  على  مبنية  و�ضيا�ضية  قانونية 
هذا  �ضوء  فى  منا�ضب  الوقت  وان  خا�ضة   ، الره���اب  قائمة  من  ال�ضودان 
التحول ال�ضيا�ضي فى ال�ضودان “ و�ضدد على ان ال�ضودان فى حاجة ما�ضه 
لرفع ا�ضمه من قائمة الدول الراعية لالرهاب وفى حاجة ما�ضة اي�ضا اىل 
رفع العقوبات القت�ضادية وملزيد من ال�ضتثمارات وجذب روؤو�س الموال 

الجنبية لتحقيق تطلعات ال�ضعب ال�ضودانى ال�ضقيق »
واأكد ال�ضلمي ان الوفد الرملانى العربي الزائر لل�ضودان ا�ضتمع اىل كالم 
وا�ضح باإلتزام من رئي�س املجل�س الع�ضكري النتقاىل ونائبه باتفاق ال�ضراكة 
مع قوي اعالن احلرية والتغير ، وقال “ نحن فى الرملان العربي طالبنا 
مرحلة  معامل  ير�ضم  ال��ذي  التاريخى  التفاق  ه��ذا  على  التوقيع  ب�ضرعة 

جديدة فى تاريخ ال�ضودان ويحقق تطلعات �ضعبه »
وقال ان الوفد ا�ضتمع اىل كالم فيه التزام بتنفيذ بنود التفاق الأخر والعمل 
على اجناح املرحلة النتقالية والنتقال بها اإىل مرحلة دائمة،ودعونا قوى 
اعالن احلرية والتغير والط��راف الخري ب�ضرعة التوقيع على التفاق 

حتي ي�ضعر ال�ضعب ال�ضودانى انه حقق ما ي�ضبو اليه .

زيارة الرملان العربي اىل ال�ضودان 

املوؤبد لعراقي بتهمة الغت�صاب والقتل يف اأملانيا 
 •• برلني-اأ ف ب:

طالب  ع��ل��ى  امل��وؤب��د  بال�ضجن  اأم�����س  اأمل��ان��ي��ة  حمكمة  حكمت 
جلوء عراقي دين باغت�ضاب وقتل مراهقة يف جرمية اأثارت 
للتنديد  املتطرف  اليمني  ا�ضتغلها  اأملانيا  يف  وغ�ضبا  �ضدمة 

باملهاجرين امل�ضلمني.
واأدي�����ن ال��ع��راق��ي ع��ل��ي ب�����ض��ار ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 22 عاماً 
 14 العمر  م��ن  البالغة  فيلدمان  ���ض��وزان��ا  وقتل  باغت�ضاب 
عاماً يف 23 اأيار/مايو 2018 يف في�ضبادن. كذلك، حرمته 
من  العامة،  النيابة  تو�ضيات  اتبعت  التي  في�ضبادن  حمكمة 
فر�ضة طلب اإطالق �ضراح م�ضروط بعد 15 عاماً من ال�ضجن 

نظراً لأن اجلرمية تنطوي على “ق�ضوة ا�ضتثنائية«.
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
CN  بال�ضم التجاري �ضفن لين  رقم :2084723 
لتجارة مواد البناء بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جوديفا للزهور

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2223248 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد �ضليمان حممد �ضلطان املرزوقي ١٠٠%
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد حممد عبداهلل الب�ضر
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضكوير ون فودز

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1353754 
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة �ضامل علي �ضيف الغافري الكعبي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة احمد لطفي تايه مهمور ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات/حذف �ضامل علي �ضيف عبداهلل الكعبي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف مهوي�س عمران روؤوف
تعديل راأ�س املال/من null اىل ٥٠٠٠٠

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليرتي ابوظبي لل�ضيارات ذ.م.م - فرع العني
رخ�ضة رقم:CN 1005866-3  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بدجت 

لتاأجر ال�ضيارات فرع 2
رخ�ضة رقم:CN 1137886-2  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

ا�ضماك العافية واملندي
رخ�ضة رقم:CN 2390126  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

برزان لعمال الملنيوم والزجاج
رخ�ضة رقم:CN 2598803  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/كراج  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الداء املا�ضي لت�ضليح ال�ضيارات
رخ�ضة رقم:CN 1412756  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بين�ضي كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2564781 
تعديل ا�ضم جتاري من/بين�ضي كافيه

PENSE CAFE

اىل/كانتون كافيه
CANTON CAFE

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ركن ال�ضالة للمقاولت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1144761 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/ركن ال�ضالة للمقاولت العامة

CORNER AL ASALA GEN CONTRACTING  

اىل/ركن ال�ضالة للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
ROKN AL ASALA GEN CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �ضارع اخلليج العربي ق C51 - غرب ١٠ 
املالك/خليفة بن �ضيف بن حممد ال نهيان اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي  مكتب ٥٥١ 

�ضرق 2 2392٠٤ 2392٠٤ ال�ضيد علي عبا�س عبداهلل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فت بروفي�ضنال جيم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2071633 
تعديل راأ�س املال/من null اىل ١٥٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة ١*٠.٠٥ اىل ١*١
تعديل ال�ضكل القانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/فت بروفي�ضنال جيم
FIT PROFESSIONAL GYM

اىل/فت بروفي�ضنال جيم- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
FIT PROFESSIONAL GYM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بالزا لينك للهواتف املتحركة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1207542 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/احمد علي عامر الرعمي املهري من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ احمد علي عامر الرعمي املهري من ١٠٠% اىل ٥١%
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ريا�س فالبارامبيل عبداملجيد %2٥

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نو�ضاد كولبوراث بولمبى مو�ضى 2٤
تعديل راأ�س املال/من null اىل ١٥٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل ال�ضكل القانوين/ من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/بالزا لينك للهواتف املتحركة
PLAZA LINK MOBILE PHONES

اىل/بالزا لينك للهواتف املتحركة ذ.م.م
PLAZA LINK MOBILE PHONES LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ا�ضالح الهواتف املتحركة )9٥١2٠٠2(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة �ضوبر فيجن لل�ضيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2215987 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/عبداهلل حممد علي و�ضوا�س الزعابي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ عبداهلل حممد علي و�ضوا�س الزعابي من ١٠٠% اىل ٥١%
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداحل�ضني عبداملناف ٤9%

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل ال�ضكل القانوين/ من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة �ضوبر فيجن لل�ضيانة العامة
SUPER VISION GENERAL MAINTENANCE EST

اىل/�ضوبر فيجن لل�ضيانة العامة ذ.م.م
SUPER VISION GENERAL MAINTENANCE LLC

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

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ماك�س فالي لل�ضيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2215969 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/عبداهلل حممد علي و�ضوا�س الزعابي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ عبداهلل حممد علي و�ضوا�س الزعابي من ١٠٠% اىل ٥١%
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداحل�ضني عبداملناف ٤9%

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل ال�ضكل القانوين/ من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ماك�س فالي لل�ضيانة العامة
MAX FLY GENERAL MAINTENANCE

اىل/ماك�س فالي لل�ضيانة العامة ذ.م.م
MAX FLY GENERAL MAINTENANCE LLC

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

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

النيل الأزرق لإدارة العقارات- ذ.م.م
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/05/02 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1955005609 
وت�ضفية  حل  عن  قانونيون  حما�ضبون  ا�س  ايه  امل�ضفي/ان  يعلن 

�ضركة: )النيل الأزرق لإدارة العقارات - ذ.م.م(
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي

CN-1039634 بالرقم
مكتب  اإىل  به  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
 026584840 فاك�س   026584848 رقم  هاتف  املعني  امل�ضفى 
�س ب  35966 ابوظبي  �ضارع حمدان بناية جموهرات احل�ضني 
الأوراق  كافة  معه  م�ضطحبا   )201( رقم  مكتب   )2 )الطابق 
وامل�ضتندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/النرا�س للو�ضاطة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجارية رخ�ضة رقم:2456983 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خالد عتيق �ضعيد علي احل�ضاين ١٠٠%
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممود عبداهلل حممود علي �ضاجواين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/خمبز خير ب�ضاور

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2800114 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�ضم جتاري من/خمبز خير ب�ضاور
KHYBER PESHAWAR BAKERY

اىل/مطعم خير ب�ضاور
KHYBER PESHAWAR RESTAURANT

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مطعم )٥6١٠٠٠١(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
ومعجنات  ال�ض�����ادة/م�ضاوي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب فولكانو لبنان رخ�ضة رقم:1121597 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خالد عتيق �ضعيد علي احل�ضاين ١٠٠%
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممود عبداهلل حممود علي �ضاجواين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنارة لتجارة ادوات املنزلية
رخ�ضة رقم:CN 1125948  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضدى  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 
  CN 1739409:البناء للمقاولت العامة رخ�ضة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�ضة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اله�س  الت�ضغيل  دف��ع  وق��د  ب��امل��ئ��ة، 
املنفى  اإىل  اليونانيني  العديد من 
ما  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  وت�����ض��ر   ،
يقارب 500 األف هاجروا ، خا�ضة 
اخلريجني ال�ضباب الذين ميثلون 

القوة احلّية للبالد.
   وعلى غرار ال�ضباب الفارين من 
اليونانية  الإنتاج  اأداة  فاإن  البالد، 
التق�ضف غر  ل��ئ��ن جن��ح  ُدّم�����رت. 
امل�ضبوق يف اإعادة توازن احل�ضابات، 
ال�ضتهالك  ان��ه��ي��ار  ح�����ض��اب  ع��ل��ى 
نف�ضه  ال��وق��ت  اأن���ه يف  اإل  امل��ح��ل��ي، 
دف���ع ال��ع��دي��د م���ن ال�����ض��رك��ات اإىل 
الإنتاج  انخف�س  وق��د  الإف���ال����س، 
بن�ضبة  الآن  ال��ي��ون��اين  ال�ضناعي 
ع���ام  م�������ض���ت���واه  ع�����ن  ب���امل���ئ���ة   22

 .2007
وتعزيز  الق��ت�����ض��اد  ول���ض��ت��ع��ادة    
����ض���ي���ك���ون من   ، امل���ح���ل���ي  الإن�����ت�����اج 
اأّن  اإّل  ال���ض��ت��ث��م��ار،  ال�������ض���روري 
الإن����ف����اق ال���ض��ت��ث��م��اري ال���ي���وم ل 
مي��ث��ل ����ض���وى ث��ل��ث م���ا ك����ان عليه 
التق�ضف  �ضحقهم  الأزم������ة.  ق��ب��ل 
اأ�ضعار الفائدة املرتفعة،  ومواجهة 
مل يعد باإمكان اليونانيني متويل 
بناء �ضناعتهم، ول ميكنهم  اإعادة 
اخلارجي  التمويل  على  العتماد 
يزال  ل  الأج��ن��ب��ي  ال�ضتثمار  لأن 
�ضعيفا.     ب�ضي�س الأمل الوحيد، 
اإنقاذ  م���ن  مت��ك��ن��ت  ال���ي���ون���ان  اأّن 
املذبحة.  م��ن  اخلارجية  جتارتها 
ارتفاع،  يف  ال�����ض��ي��اح��ة  ف����اإي����رادات 
تزايد. وت�ضتفيد  النفط يف  واإنتاج 
���ض��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط ال��ي��ون��ان��ي��ة من 
و�ضناعة  العاملية،  الأ�ضعار  ارتفاع 
ت�ضتاأثر  ف��ع��ال��ة  للنفط  حت��وي��ل��ي��ة 
باأكرث من ثلث �ضادرات الب�ضائع. 
النفط  ع�����ائ�����دات  ك���ان���ت  واإذا     
ترحيب،  مو�ضع  ه��ذه  وال�ضياحة 
كافية  الأ�����ض����ف  م����ع  ت���ك���ون  ف���ل���ن 
اإّن  الق��ت�����ض��اد.  بقية  ب��ن��اء  لإع����ادة 
اليونان بحاجة اإىل خطة طموحة 
ل��ل��ت��ع��ايف ال�����ض��ن��اع��ي.  ل���ك���ن، كما 
بتخ�ضي�س  البالد  التزمت  راأينا،  
املالية  اجلزء الأك��ر من مواردها 
ل�����ض��داد دائ��ن��ي��ه��ا الأوروب���ي���ني على 
املقبلة،  اخلم�ضني  ال�ضنوات  مدى 
القدمني،  يف  ال��ق��ي��د  ه���ذا  ومب��ث��ل 
من غر املرجح اأن ت�ضبح اليونان 
يف  الأح�����وال،  ك��ل  يف  “طبيعية”، 

امل�ضتقبل القريب.
عن فيغاروفوك�ض

باإمكان  ك�����ان  ان���ت���خ���اب���ه،  ع���ن���د     
ال�ضعبوية  جت�����ض��ي��د  ت�����ض��ي��را���س 
ال��زع��ي��م ال�ضاب  ال��ي�����ض��اري��ة. وك���ان 
ي����ع����ت����زم ت����وح����ي����د ال����ن����ا�����س ح����ول 
القطيعة.  عنوانه  طموح  م�ضروع 
الذي  احلكومي  التحالف  وج�ضد 
���ض��ك��ل��ه م����ع ح�����زب مي��ي��ن��ي قومي 
هذه  للتق�ضف،  م��ن��اه�����س  ���ض��غ��ر 
التي  ال�����ض��ع��ب��وي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�����ض��ع��ب يف جتمع  ت��ف�����ض��ل ج��م��ع 

الي�ضار.
املعركة  ، فقد خ�ضر  ذل��ك  وم��ع     
مع ال�ضلطات الأوروبية. يف يوليو 
ل�ضتفتاء  دع��وت��ه  ب��ع��د   ،  2015
خطة  �ضد  �ضاحقة  باأغلبية  �ضوت 
ال�ضلطات  اأبرمتها  التي  التق�ضف 
ت�ضيرا�س  ا�ضت�ضلم  الأوروب����ي����ة، 
يف الأخ��ر، وواف��ق على التوقيع ، 

ت خطوته تلك خيانة. وُعدَّ
احلكومة،  م���ن  ج����زء  ان�����ض��ح��ب     
ياني�س  امل����ال����ي����ة  وزي���������ر  م���ن���ه���م 
حزبه،  وان���ق�������ض���م  ف���اروف���اك���ي�������س، 
اإىل  ت�ضيرا�س  دف��ع  ال���ذي  الأم���ر 
برملانية  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  ال���دع���وة 
 ،  2015 ���ض��ب��ت��م��ر  يف  ج����دي����دة 
له  �ضمحت  التي  النتخابات  وهي 
المتناع  رغ��م  الأغلبية  با�ضتعادة 

القوي عن الت�ضويت.
احلكومة  اأج��������رت   ، م���ن���ذئ���ذ     
الثعابني،  اب��ت��الع  على  اليونانية 
واإي����ج����اد ح��ل��ول و���ض��ط ���ض��ي��ئ��ة مع 
اإب���ق���اء بلدها  اأم����ل  دائ��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى 
خ���ارج ال��ط��وف��ان. يف ال��ن��ه��اي��ة، مل 
يتم الوفاء بوعد �ضريزا الرئي�س، 

وهو اإنهاء التق�ضف.
اأن  ال�����ق�����ول  ل�����ذل�����ك، مي���ك���ن���ن���ا     
بف�ضل..  ان��ت��ه��ت  ���ض��ري��زا  جت��رب��ة 
ف��ه��ل ن��ح�����ض��ب ه����ذا ال��ف�����ض��ل على 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����ض��ع��ب��وي��ة؟ انه 
لبع�س  ن��ت��ي��ج��ة  احل������الت،  ك���ل  يف 
�ضذاجة  الأوروب������ي������ة،  ال�������ض���ذاج���ة 
القادة  م��ن  العديد  ب��ني  م�ضرتكة 
الي�ضاريني، مبا فيهم ال�ضعبويني. 
ف��ح��ول امل�����ض��األ��ة الأوروب���ي���ة ، جند 
لدى  والغمو�س  اللتبا�س  نف�س 
احلزب  اأو  ميلون�ضون،  الفرن�ضي 

ال�ضباين بودميو�س.
اأ����ض���رت جت���رب���ة حكومة  ل��ق��د      
القوى  مب�����ض��داق��ي��ة  ت�����ض��ي��را���س 
اأي مدى  ف����اإىل  ك��ك��ل،  ال��ي�����ض��اري��ة 
ال��ذه��اب لفر�س  ق���ادرون على  هم 
اإىل  الآن  ُي���ن���ظ���ر  ب���رن���اجم���ه���م؟ 

ق����ادة الأح�������زاب ال��ي�����ض��اري��ة، حتى 
راديكالية  الأك���رث  الأح����زاب  ق���ادة 
اأو خونة  اإم��ا خائنني  اأن��ه��م  ، على 
طاملا  ب��اأن��ه  مقتنع  اأن���ا  حمتملني. 
م�ضداقيته  ال��ي�����ض��ار  ي�����ض��رتد  مل 
يف و���ض��ع��ه الأوروب�������ي، ف��ل��ن يكون 
الآن. وقد  ب��ع��د  الإق���ن���اع  ب��اإم��ك��ان��ه 
وجماعة  برنييه  اأوري��ل��ني  قامت 
بتحليل �ضامل  “الف�ضل الثاين”، 

لهذا املاأزق ونتائجه.
ال�ضابق  ال�������������وزراء  *رئ����ي���������س     
دفع   ، الآن  �ضريزا  ح��زب  وزع��ي��م 
يج�ضدها  مل  ال��ت��ي  وع�����وده  ث��م��ن 
وخ�ضوعه لتعليمات بروك�ضل، هل 

كانت اأمامه خيارات اأخرى؟
ال�ضيا�ضي  ال��ع��م��ل  ���ض��م��ات  م���ن      
ق����رارات وخ���ي���ارات �ضعبة.  ات��خ��اذ 
اختيار  ك����ان   ،2015 ي��ول��ي��و  يف 
وا�ضًحا  ت�����ض��ي��را���س  األ��ك�����ض��ي�����س 
اأن���ه ي��ح��رتم الت�ضويت  اإم���ا  ج���دا: 
ال��ن��اجت ع��ن ال���ض��ت��ف��ت��اء ال���ذي دعا 
التوقيع  وي��رف�����س  ب��ن��ف�����ض��ه  اإل���ي���ه 
يقرر  اأن��ه  اأو  التق�ضف،  خطة  على 
ال��ق��ط��ي��ع��ة م���ن ج���ان���ب واح�����د مع 

ال�ضلطات الأوروبية.
القطيعة  ه�����ذه  ك���ان���ت  ط���ب���ع���ا،     
خا�ضًة،  لأنها،  باملخاطر  حمفوفة 
ج������اءت م���ت���اأخ���رة ج�������ًدا، ب���ع���د اأن 
مفاو�ضات  يف  اأ���ض��ه��ر  ���ض��ت��ة  خ�����ض��ر 
خزائن  ك��ان��ت  ل��ق��د  ج����دوى.  دون 
الدولة فارغة، وُحرم النظام املايل 
املركزي  البنك  دعم  اليوناين من 
، مل  ال�ضتفتاء  و�ضاعة  الأوروب���ي. 

اإىل  ت��ه��دف  الأوروب���ي���ة  ال�ضلطات 
للبلد.  الهيكلي  الإع�����ض��ار  اإخ��ف��اء 
اأدن���ى لفحة ري��ح م��ال��ي��ة، قد  ففي 
ت�ضبح ال�ضيطرة على عبء الدين 
م���ا تعود  و����ض���رع���ان  م�����ض��ت��ح��ي��ل��ة، 

امل�ضكلة اليونانية اىل الواجهة.
ت��ع��ن��ي هذه  ه���ل  ال��ن��ه��اي��ة،     *يف 
الطبيعة  اإىل  ع����ودة  الن��ت��خ��اب��ات 
فتحته  قو�س  ونهاية  اليونان؟  يف 

الأزمة؟
الف���ت���ت���اح���ي يف  م���ق���ال���ه���ا  - يف     
اأن  ل���وم���ون���د،  ك��ت��ب��ت   ، ي��ول��ي��و   8
و�ضعف  احل��زب��ي��ة،  الثنائية  ع���ودة 
حزب  مثل  املتطرفة،  الت�ضكيالت 
اجلديد،  ال��ن��ازي  الذهبي  الفجر 
اأ�ضبحت  “اليونان  اأن  على  ي��دل 
والتي  دولة طبيعية مرة اأخرى”، 
“رمبا ميكن اأن تر�ضم الطريق اإىل 
ال�ضيا�ضي”.  امل�ضهد  هيكلة  اإع���ادة 
ال������واق������ع، ه������ذه الن���ت���خ���اب���ات  يف 
ُيثبت  ح���ي���ث  ج������دا،  خ�����ض��و���ض��ي��ة 
امل�ضتوى العايل جدا لالمتناع عن 
الت�ضويت “اأكرث من 42 باملئة” ، 
اأن اليونانيني مل يعودوا يثقون يف 

نظامهم ال�ضيا�ضي.
    م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ف���اإن احلالة 
كارثية:  ل��ل��ي��ون��ان  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اأو  الفقراء  الأ�ضخا�س  ارتفع عدد 
 28 م��ن  الفقر  خلطر  املعر�ضني 
اإىل   2008 ع��ام  باملئة   1 فا�ضل 
8 باملئة عام  34 فا�ضل  اأكرث من 
معدل  ان��خ��ف�����س  ول��ئ��ن   .2017
 18 ف��وق  ي���زال  ف��اإن��ه ل  البطالة، 

التفاق،  ه��ذا  وبف�ضل  الأوروب��ي��ة. 
مدفوعات  تنتهي  اأن  املتوقع  م��ن 
راأ�س املال يف ... 2069. وللوفاء 
بالتزاماتها، �ضيتعني على اليونان 
توليد فوائ�س اأولية كبرة خالل 
 ... ال��ق��ادم��ة  اخلم�ضني  ال�����ض��ن��وات 
ب�ضرط األ تت�ضبب اأزمة جديدة يف 
تعطيل اجلدول الزمني املطروح.

اليونان  مت���ك���ن  ت����ق����دمي  ي���ت���م     
املالية  الأ����ض���واق  اإىل  ال���ع���ودة  م��ن 
كانت�ضار، اإّل اأّن هذه العودة هي يف 
الواقع مكلفة للغاية. اإذا اقرت�ضت 
من  اأمل���ان���ي���ا  اأو  ف��رن�����ض��ا  م��ث��ل  دول 
منخف�ضة  فائدة  باأ�ضعار  الأ�ضواق 
يتعني  جدا “اأقل من 1 باملئة” ، 
على اليونان اأن تدفع اأ�ضعار فائدة 
اأعلى بكثر ، عموما حوايل 3 - 4 
باملئة. ويف حني، اأنها بقدر ما ت�ضدد 
الأوروبيني،  لدائنيها  به  ما تدين 
�ضيتعني عليها مقاي�ضة القرو�س 
باملئة من   5 1 فا�ضل  التي تكلف 
ال���ف���ائ���دة، ب��ق��رو���س ال�����ض��وق التي 
لن  وه���ك���ذا،   . ال�����ض��ع��ف  �ضتكلفها 
اليونانية  ال��دي��ون  ع���بء  ي��ت��وق��ف 

عن الزيادة يف العقود املقبلة.
اإّن التفاقات املالية املرمة مع     

ت��ك��ن ل���دى الأ���ض��ر وال�����ض��رك��ات اأي 
اأو  اأموالهم  اإىل  للو�ضول  اإمكانية 
لو�ضائل الدفع ، ل �ضيما للعمليات 
لقد  وا�ضحة:  بعبارة  اخل��ارج��ي��ة. 
مت ط����رد ال���ي���ون���ان ب��وح�����ض��ي��ة من 
من  حرمانها  م��ع  ال��ي��ورو  منطقة 

عملتها.
كان  التق�ضف  خ��ط��ة  رف�����س  اإن     
الطرد،  ل��ه��ذا  ت��اأك��ي��دا  ال���واق���ع  يف 
وا�����ض����ت����خ����ال�����س ك������ل ال����ع����واق����ب 
الق��ت�����ض��ادي��ة وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة. على 
ال�ضعيد القت�ضادي ، كانت اليونان 
اإ����ض���دار عملة  اإىل  ب��ح��اج��ة م��ا���ض��ة 
اإن�ضاء عملة  جديدة، وكانت خطة 
بديلة وطنية جاهزة، �ضممها �ضّرا 
وم�ضت�ضاره  ف��اروف��اك��ي�����س  ياني�س 
القت�ضادي، القت�ضادي الأمريكي 
جيم�س غ��ال��ري��ث. ول��ك��ن، ك��ان ل 
��ا م��ن الم��ت��ن��اع ع��ن �ضداد  ب��د اأي�����ضً
ال�ضيادية  ال��دي��ون  م��ن  ج��زء كبر 
الدائنني  اأّن  غ����ر  ال���ي���ون���ان���ي���ة، 
هذا  �ضيتلقون  ك��ان��وا  الأوروب���ي���ني 
�ضيوؤدي  �ضيئة، مما  بعني  المتناع 
على  دبلوما�ضية  اأزم���ة  اإىل  حتماً 
اأعلى م�ضتوى، وكان على اليونان، 

اإذن، توّقع اأعمال انتقامية.

    م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ك���ان ل بّد 
اليوناين  الق���ت�������ض���اد  ع�����زل  م����ن 
هائل  ه��������روب  ل���ت���ج���ن���ب  م����ال����ي����اً 
ال�ضماح  م���ع  الأم��������وال،  ل����روؤو�����س 
مع  التعاقد  يف  بال�ضتمرار  للبلد 

مورديها والعمالء الأجانب.
اليونان،  ع���ل���ى  ك�����ان  اأخ���������ًرا،      
واإقناع  الوطني،  متا�ضكها  تعزيز 
مبوا�ضلة  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ن��خ��ب 
�ضيا�ضة  يف  والن���خ���راط  الل���ت���زام 
لتعزيز  امل����دى  م��ت��و���ض��ط��ة  ت��ن��م��ي��ة 
ال�ضياق  الق��ت�����ض��ادي.    يف  النمو 
يوليو  ال��ب��الد يف  فيه  كانت  ال��ذي 
عن  الن���ف�������ض���ال  ك������ان   ،2015
الحت���اد الأوروب�����ي ره��ان��ا ينطوي 
على خم��اط��رة ك��ب��رة، وم��ث��ل هذا 
قبل  ت��وق��ع��ه  ينبغي  ك���ان  امل�����ض��روع 
ذلك بكثر. عالوة على ذلك ، فاإن 
الأوروبي،  الحت��اد  عن  النف�ضال 
اإيجاد  اليونان  من  ي�ضتدعي  ك��ان 
لت�ضهيل  ق�����وي  خ����ارج����ي  ح��ل��ي��ف 
جتارتها اخلارجية، وجتنب انهيار 

وح�ضي لقت�ضادها.
ال���وزراء اجلديد     *يعتزم رئي�س 
، ك���ري���اك���و����س م��ي��ت�����ض��وت��اك��ي�����س ، 
كانت  ال��ت��ي  ال�����ض��رائ��ب  تخفي�س 

�ضببا يف تقلي�س �ضعبية ت�ضيرا�س 
ب�ضكل كبر. لكن هل �ضيكون ذلك 
الن�ضاط  ا�ضتئناف  لتاأكيد  ك��اف��ًي��ا 

القت�ضادي يف اليونان؟
خف�س  ميت�ضوتاكي�س  يعتزم   -    
ال�������ض���رائ���ب، منها  م����ن  ال���ع���دي���د 
�ضريبة القيمة امل�ضافة، والر�ضوم 
املفرو�ضة على ال�ضركات. ولتمويل 
ال�ضريبية  ال��ت��خ��ف��ي�����ض��ات  ه����ذه 
“الهدر”  م����ن  ل���ل���ح���د  ي���خ���ط���ط 
الإدارة  و”بروقراطية” 
يبدو  اأن  نتفهم  نحن  اليونانية. 
م��ث��ل ه���ذا ال��رن��ام��ج ج��ذاب��ا، لكن 
ل�ضوء احلظ، اإنه غر واقعي على 
الإطالق.. فالدين العام اليوناين 
باملئة   180 م��ن  اأك���رث  اإىل  ي�ضل 
م����ن ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي الإج����م����ايل 

وم�ضتمر يف الرتفاع.
يبدو  ال�������ض���ي���اق،  ه�����ذا  م���ث���ل     يف 
ال�ضرائب،  خ��ف�����س  ال�����ض��ع��ب  م��ن 
ف�ضيكون  ان��خ��ف��ا���س،  ح���دث  واإذا 
ه��ام�����ض��ي��ا يف اأف�����ض��ل الأح������وال. يف 
هيكلي  التق�ضف  اأ���ض��ب��ح  ال���واق���ع، 
الو�ضع  حت�ضن  ل��ق��د  ال��ي��ون��ان.  يف 
امل���ايل ق��ل��ي��اًل م��ن��ذ الت��ف��اق املرم 
ال�ضلطات  م��ع   2018 ي��ون��ي��و  يف 

من ت�صيربا�ض اإىل ميت�صوتاكي�ض: 

تعايف اليونان.. هدف وفرح م�صتحيل...
•• الفجر - خرية ال�صيباين

   يف حوار اأجراه بول �صوجي للفيغاروفوك�ض،  ير�صم 
الرجراج  احل�صاد  كايال  ديفيد  االقت�صادي  اخلبري 
الي�صار.  ــال  اآم خيب  الــذي   ، ت�صيربا�ض  الألك�صي�ض 
ويحلل التحديات التي تنتظر رئي�ض الوزراء اجلديد 

، كريياكو�ض ميت�صوتاكي�ض ، يف حماولته النهو�ض ببلد 
غرق يف االأزمة.     وديفيد كايال هو خبري اقت�صادي 
 ، اأجنيه، وموؤلف م�صارك  واأ�صتاذ حما�صر يف جامعة 
“نهاية االحتاد االأوروبي”  مع كورايل ديلوم ، كتاب 
“االقت�صاد  بعنوان  اأعماله  ــدث  واأح  ،  ”2017  “
“�صقوط”  ميثل  ــل  *ه     .»2018  “ احلقيقي” 

ف�صل  ــك،  ــراأي ب الــيــونــان،  يف  ت�صيربا�ض  األك�صي�ض 
ال�صعبوية الي�صارية؟    - يف يناير 2015 ، مت انتخاب 
خطط  مع  القطع  قاعدة  على  ت�صيربا�ض  األك�صي�ض 
و�صوله  وعند   .2009 عام  منذ  املتعاقبة  التق�صف 
دائنيها  قب�صة  حتت  اليونان  كانت   ، ال�صلطة  اإىل 
ال�صارمة مما جعلها دولة خا�صعة لو�صاية اخلارج.     

�صرييزا،  متكن   ، الوطني  االإذالل  هذا  اإدانــة  خالل 
فر�ض  من  املتطرف،  الي�صار  اأحزاب  من  ائتالف  وهو 
التقليديني  احلزبني  مواجهة  يف  ال�صلطة،  يف  نف�صه 
اجلديدة،  الدميقراطية  يف  املحافظني   ، الكبريين 
واال�صرتاكيني الدميقراطيني يف حزب با�صوك، وهذا 

االأخري  مت كن�صه من امل�صهد ال�صيا�صي.

رئي�س احلكومة اجلديد واملهمة امل�ضتحيلة

التق�ضف فتك باليونانيني حا�ضرا وم�ضتقبال

الفرن�ضي ميلون�ضون  الي�ضار الوروبي خ�ضر م�ضداقيته

ت�ضيرا�س ذبحته اوروبا

�ضريزا  جاءت به الأزمة  وع�ضفت به تداعياتها 

�ضّلم ت�ضلم

التزمت البالد بتخ�صي�س اجلزء الأكرب من مواردها املالية 
ل�صداد دائنيها الأوروبيني على مدى ال�صنوات اخلم�صني املقبلة

ــات  ــي ــاق ــف االت
املـــــــالـــــــيـــــــة 
االأوروبــــــيــــــة 
مــــــــوجــــــــودة 
الإخفاء  فقط 
ـــــــض  ـــــــال� االإف
الــــهــــيــــكــــلــــي 
لـــــلـــــيـــــونـــــان

طـــــــــاملـــــــــا مل 
الي�صار  ي�صرتد 
مــ�ــصــداقــيــتــه 
و�ـــصـــعـــه  يف 
ــــي، لن  االأوروب
باإمكانه  يكون 
االإقـــــــــنـــــــــاع 
االآن ــــد  ــــع ب

امل�صتوى  يثبت 
ــدا  ـــايل ج ـــع ال
ــــاع  ــــن ــــت ــــالم ل
الت�صويت،  عن 
اليونانيني  اأن 
ــــودوا  ــــع ي مل 
يـــــثـــــقـــــون يف 
نـــــظـــــامـــــهـــــم 
الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــي

احلـــــــــالـــــــــة 
عية  جتما ال ا
لـــــلـــــيـــــونـــــان 
كــــــارثــــــيــــــة، 
وبـــــرنـــــامـــــج 
كي�ض  تا ميت�صو
ــادي  ــص ــ� ــت االق
ولكنه  جــذاب 
ــــري واقـــعـــي  غ
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: ١28٥٥١ 
 II با�ض��م: �س. �ضكت�ضرز يو.ا�س.ايه.، انك 

وعنوانه:228 بوليفارد مانهاتن بيت�س، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 9٠266،  الوليات 
املتحدة المركية

 وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات     
   2٥  الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ: ٠٤/١٠/2٠١3   وامل�ضجلة حتت رقم ١٥٠٠63 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف 26 /2٠١9/٠٤  وحتى تاريخ: 26 /٠٤/2٠29
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

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

بتاريخ:  3 �ضبتمر 2٠١8   املودعة حتت رقم: 2978١9 
 تاريخ اإيداع الأولوية   ١2 يوليو 2٠١8 

 با�ض��م:   نيكون كوربوري�ضن 
 وعنوانه:2-١٥-3، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجهزة  ب�ضرية؛  ومعدات  اأجهزة  ال�ضينمائي؛  للت�ضوير  ومعدات  اأجهزة  الفوتوغرايف؛  للت�ضوير  ومعدات  اأجهزة 
ومعدات للت�ضوير الفوتوغرايف وقطع غيارها ولوازمها؛ الكامرات وقطع غيارها ولوازمها؛ عد�ضات الكامرات 
وقطع غيارها ولوازمها؛ اأغطية عد�ضات الكامرات؛ علب معدة للكامرات؛ علب عازلة للماء معدة للكامرات؛ 
علب معدة لعد�ضات الكامرات؛ فال�ضات للكامرات؛ اأحزمة حلمل الكامرات؛ مقاب�س للكامرات؛ مهايئات حلمل 
الكامرات )لوازم كامرات(؛ اأجهزة للتحكم عن بعد بالكامرات؛ اأغ�ضية واقية حلماية �ضا�ضات الكري�ضتال ال�ضائل 
معتقات  للكامرات؛  امل�ضهد  م�ضتك�ضف  للكامرات؛  القوائم  ثالثية  منا�ضب  بالكامرات؛  اخلا�ضة  دي(  �ضي  )اإل 
م�ضراع الكامرات؛ اأغطية لأبدان الكامرات؛ اأغطية لعد�ضات الكامرات؛  اأغطية لقاعدة تركيب وحدة الفال�س؛ 
اأغطية العد�ضة العينية )لوازم الكامرات(؛ الكاأ�س العينية )لوازم الكامرات( ؛ اأغطية �ضا�ضات الكري�ضتال ال�ضائل 
فوق  لالأ�ضعة  مر�ضحات  الكامرات؛  بطاريات  حلجرات  اأغطية  للكامرات؛  عينية  عد�ضات  الكامرات(؛  )ل��وازم 
اأو التحكم بها؛ حمولت دوارة؛  اأجهزة و ماكينات توزيع الطاقة  ، للت�ضوير الفوتوغرايف؛ كامرات؛  البنف�ضجية 
معدلت مرحلية؛ �ضواحن وقطع غيار ولوازم لها؛ اأجهزة �ضحن الكامرات العادية والكامرات الرقمية؛ اأجهزة 
العادية؛  للكامرات  بطاريات  طاقة؛  وخاليا  بطاريات  الرقمية؛  والكامرات  العادية  الكامرات  بطاريات  �ضحن 
اأ�ضالك  الرقمية؛  والكامرات  العادية  للكامرات  ال�ضحن  لإع��ادة  قابلة  بطاريات  الرقمية؛  للكامرات  بطاريات 
اإ�س  )يو  امل�ضرتك  التتبعي  الناقل  كبالت  لها؛  ول��وازم  غيار  وقطع  كهربائية  وكابالت  اأ�ضالك  كهربائية؛  وكبالت 
اأغلفة طرفية لكبالت التو�ضيل  بي(؛ كابالت �ضمعب�ضرية )كابالت(؛ كابالت ال�ضوت الرقمي؛ كابالت الفيديو؛ 
ال�ضرتيو ال�ضغرة؛ اآلت واأجهزة الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ اآلت واأجهزة الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية 
وقطع غيارها ولوازمها؛ الكامرات الرقمية وقطع غيارها ولوازمها؛ عد�ضات الكامرات الرقمية وقطع غيارها 
ولوازمها؛ اأغطية عد�ضات الكامرات الرقمية؛ علب معدة للكامرات الرقمية؛ علب عازلة للماء معدة للكامرات 
الرقمية؛ علب معدة لعد�ضات الكامرات الرقمية؛ فال�ضات للكامرات الرقمية؛ اأحزمة حلمل الكامرات الرقمية 
؛ مقاب�س للكامرات الرقمية ؛ مهايئات حلمل الكامرات الرقمية )لوازم الكامرات الرقمية(؛ اأجهزة للتحكم 
عن بعد بالكامرات الرقمية؛ اأغ�ضية واقية حلماية �ضا�ضات الكري�ضتال ال�ضائل )اإل �ضي دي( اخلا�ضة بالكامرات 
م�ضراع  معتقات  الرقمية؛  للكامرات  امل�ضهد  م�ضتك�ضف  الرقمية؛  للكامرات  القوائم  ثالثية  منا�ضب  الرقمية؛ 
الكامرات الرقمية؛ اأغطية لأبدان الكامرات الرقمية؛ اأغطية لعد�ضات الكامرات الرقمية؛  اأغطية لقاعدة تركيب 
وحدة الفال�س يف الكامرات الرقمية؛ اأغطية العد�ضة العينية )لوازم الكامرات الرقمية(؛ الكاأ�س العينية )لوازم 
اأغطية �ضا�ضات الكري�ضتال ال�ضائل )لوازم الكامرات الرقمية(؛ عد�ضات عينية للكامرات  الكامرات الرقمية( ؛ 
الرقمية ؛ اأغطية حلجرات بطاريات الكامرات الرقمية؛ مر�ضحات لعد�ضات الكامرات الرقمية؛ م�ضتك�ضف امل�ضهد 
اللكرتوين للكامرات؛ اأنظمة حتديد املواقع العاملية وقطع غيارها؛ اأحزمة حمل الهواتف النقالة؛ اإطارات ال�ضور 
الرقمية؛ الكامرات الرقمية؛ اأحزمة حمل الكامرات الرقمية؛ �ضا�ضات الفيديو؛ اأجهزة التحكم عن بعد؛ اأجهزة 
غيارها؛  وقطع  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  الآلت  الذكية؛  الهواتف  �ضاعة؛  �ضكل  على  ال�ضخ�ضية  الرقمية  امل�ضاعدة 
�ضة لأغرا�س  الآلت اللكرتونية )ل تت�ضمن عدادات جايجر، اآلت حلام عالية الرتدد، �ضيكلوترونات )غر خم�ضَّ
�ضة لأغرا�س طبية(، اأجهزة بيتاترون �ضناعية )غر  طبية(، اأجهزة ومعدات �ضناعية لالأ�ضعة ال�ضينية )غر خم�ضَّ
لال�ضتك�ضاف  ومعدات  اأجهزة  مغناطي�ضية،  اأج�ضام  جم�ضات  مغناطي�ضية،  تنقيب  اآلت  طبية(،  لأغرا�س  �ضة  خم�ضَّ
بالطريقة الزلزالية، اآلت ومعدات �ضمعية مائية، م�ضبار بال�ضدى، اأجهزة ك�ضف تدفق التموجات فوق ال�ضوتية، 
اأنابيب  الإل��ك��رتون��ي��ة(؛   واملجاهر  الأب���واب  بغلق  للتحكم  الكرتونية  اأنظمة  ال�ضوتية،  ف��وق  التموجات  جم�ضات 
برامج حا�ضوب؛  امل�ضجلة برامج حا�ضوبية(؛  تلك  ت�ضمل  )ل  اإلكرتونية  دارات  �ضبه مو�ضلة؛  عنا�ضر  اإلكرتونية؛ 
والأف��الم؛ بطاقات  الفوتوغرافية  ال�ضور  لتعديل ومعاجلة  التطبيقات احلا�ضوبية؛ برجميات حا�ضوب  برجميات 
�ضة  اآلت حلام عالية الرتدد، �ضيكلوترونات )غر خم�ضَّ ذاكرة؛ برجميات حا�ضوبية )م�ضجلة(؛  عدادات جايجر، 
بيتاترون  اأجهزة  طبية(،  لأغرا�س  �ضة  خم�ضَّ )غر  ال�ضينية  لالأ�ضعة  �ضناعية  ومعدات  اأجهزة  طبية(،  لأغرا�س 
�ضة لأغرا�س طبية(، اآلت تنقيب مغناطي�ضية، جم�ضات اأج�ضام مغناطي�ضية، اأجهزة ومعدات  �ضناعية )غر خم�ضَّ
التموجات  تدفق  ك�ضف  اأجهزة  بال�ضدى،  م�ضبار  مائية،  �ضمعية  ومعدات  اآلت  الزلزالية،  بالطريقة  لال�ضتك�ضاف 
اأنظمة الكرتونية للتحكم بغلق الأبواب واملجاهر الإلكرتونية؛   فوق ال�ضوتية، جم�ضات التموجات فوق ال�ضوتية، 
لغايات طبية؛  اأو  اللحام  لغايات  امل�ضتخدمة  تلك  اأقطاب كهربائية بخالف  اأ�ضالك مقاومة؛  املغناطي�ضية؛  النوى 
اأدلة تعليمات ا�ضتخدام الكامرات؛  نوى الفّريت؛ املن�ضورات اللكرتونية؛ الأقرا�س امل�ضغوطة التي حتتوي على 

املن�ضورات الإلكرتونية وحتديداً اأدلة تعليمات ا�ضتخدام الكامرات القابلة للتنزيل. 

 

 9  الواق�عة بالفئة:  
الإجنليزية  باللغة  مكتوبة   CAPTURE TOMORROW عبارة  من  العالمة  تتكون  و�ضف العالمة:  

ب�ضكل مميز.
 ال�ض��رتاطات:   

اإر�ضاله  اأو  القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�ضم  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: ١3١3٠٠ 
 با�ض��م: ال�ضيد/ موكي�س موني�س باترا 

 وعنوانه:33 ميكر تاورز » ات�س » ، كف باريد، بومباي، ٠٠٥، ٤٠٠، الهند 
 وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات     
 الواق�عة بالفئة: ٤٤   

بتاريخ: 23/2٠١٠/٠٥   وامل�ضجلة حتت رقم ١٠3677 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف ٠٥ /2٠١9/٠7  وحتى تاريخ: ٠٥ /٠7/2٠29
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

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

بتاريخ:  ١2 يونيو 2٠١9   املودعة حتت رقم: 3١2337 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ض��م:  �ضنجن اأي يف بي ا�س تكنولوجي كو.ال تي دي. 
وعنوانه:3 فلور اأوف تيان جيجينغ نينغيوان،  تكنولوجي بيلدينغ، لنغ�ضان ايرهاو رود، نورث ايريا اأوف ذا 

�ضاين�س اند تكنولوجي بارك، نان�ضان دي�ضرتيكت، ال�ضني
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجهزة �ضحن؛ بطاريات؛ �ضناديق بطاريات؛ اأجهزة �ضحن للبطاريات الإلكرتونية؛ اأجهزة �ضحن لل�ضجائر 
الإلكرتونية؛ بطاريات لل�ضجائر الإلكرتونية؛ اأجهزة �ضحن البطاريات لل�ضجائر الإلكرتونية؛ اأغطية بطاريات 

 لل�ضجائر الإلكرتونية؛ اأغطية بطاريات على هيئة علب بطاريات لل�ضجائر الإلكرتونية.  
 الواق�عة بالفئة:  9 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة »SMOK«  بحروف لتينية.  
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: ١3٥38٠ 
 II با�ض��م: �س. �ضكت�ضرز يو.ا�س.ايه.، انك 

وعنوانه:228 بوليفارد مانهاتن بيت�س، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 9٠266،  الوليات 
املتحدة المركية

 وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات     
 الواق�عة بالفئة: 2٥   

بتاريخ:  2٠١٠/٠6/29   وامل�ضجلة حتت رقم ١٠٥١7٠ 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف ٠3 /2٠١9/١١  وحتى تاريخ: ٠3 /١١/2٠29
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

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

بتاريخ:  ١2 يونيو 2٠١9   املودعة حتت رقم: 3١2339 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ض��م:  �ضنجن اأي يف بي ا�س تكنولوجي كو.ال تي دي. 
وعنوانه:3 فلور اأوف تيان جيجينغ نينغيوان،  تكنولوجي بيلدينغ، لنغ�ضان ايرهاو رود، نورث ايريا اأوف ذا 

�ضاين�س اند تكنولوجي بارك، نان�ضان دي�ضرتيكت، ال�ضني
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

الفموية للمدخنني  الإلكرتونية واملباخر  ال�ضجائر  التي تقدم  املبا�ضرة  التجزئة  التجزئة ومتاجر  خدمات 
واأدوات املدخنني والإك�ض�ضوارات لكافة ما �ضبق؛ عر�س �ضلع على و�ضائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 الواق�عة بالفئة:  3٥ 
 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة »SMOK«  بحروف لتينية.  

 ال�ض��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: ١3٥٤9١ 
 II با�ض��م: �س. �ضكت�ضرز يو.ا�س.ايه.، انك 

وعنوانه:228 بوليفارد مانهاتن بيت�س، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 9٠266،  الوليات 
املتحدة المركية

 وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات     
 الواق�عة بالفئة: 2٥   

بتاريخ:  2٠١٠/٠6/29   وامل�ضجلة حتت رقم ١٠٥١7١ 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف ٠٥ /2٠١9/١١  وحتى تاريخ: ٠٥ /١١/2٠29
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  ي�لي�  2019 العدد 12679 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

فعاليات  الثاين  لالأ�ضبوع  تتوا�ضل 
الريا�ضي  دب����ي  جم��ل�����س  ب���رن���ام���ج 
الوطنية  الكوادر  وتاأهيل  لتدريب 
ال�ضابة الذي يحمل ا�ضم “انطلق”، 
املجل�س  ج���ه���ود  اإط�������ار  يف  وذل������ك 
وامل�ضاهمة  املجتمع  اأف���راد  لتمكني 
يف  للعمل  ال��وط��ن  �ضباب  تهيئة  يف 
واإ�ضهامهم  الريا�ضية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
الريا�ضي،  ال���ق���ط���اع  ت���ط���وي���ر  يف 
وتنفيذ اأهداف املجل�س يف املجالني 

الريا�ضي واملجتمعي.
اأمني  ح��ارب  �ضعيد  �ضعادة  والتقى 
ونا�ضر  الريا�ضي  دبي  عام جمل�س 
اأمان اآل رحمة م�ضاعد الأمني العام 
برنامج  يف  امل�ضاركني  ال�ضباب  م��ع 
“انطلق”، بح�ضور �ضالح املرزوقي 

مدير اإدارة الدعم املوؤ�ض�ضي.
وحت��������دث �����ض����ع����ادة ����ض���ع���ي���د ح�����ارب 
الريا�ضي  دب���ي  جمل�س  ع���ام  اأم���ني 
القطاع  يف  ال��ع��م��ل  مم���ي���زات  ع���ن 
ال��ري��ا���ض��ي، وال�����دور ال��ك��ب��ر الذي 
الريا�ضي  دب���ي  امل��ج��ل�����س  ب���ه  ي��ق��وم 
وقال:  الريا�ضي،  القطاع  لتطوير 

اهتماًما  الر�ضيدة  قيادتنا  “تويل 
ك��ب��ًرا ب��ق��ط��اع ال�����ض��ب��اب، وحتر�س 
وتقدم  ال�ضباب  يف  ال�ضتثمار  على 
لهم كل �ضبل الدعم والتمكني كما 
توفر لهم البيئة املنا�ضبة لالإ�ضهام 
امل�ضتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ض��رة  يف 
كافة  يف  ل���ي���ت���م���ي���زوا  وت�����ض��ج��ع��ه��م 
وي��وؤ���ض�����ض��وا ج��ي��اًل قوًيا  امل���ج���الت 
التطور  م�ضرة  ق��ي��ادة  على  ق����ادًرا 
ال��ب��ن��اء احل�����ض��اري للدولة،  وي��ع��زز 

وم�ضتقبله،  ال���وط���ن  ث�����روة  ف��ه��م 
اأن تكون  ال�ضباب  لذلك يجب على 
لر�ضم  ع���ال���ي���ة  ط���م���وح���ات  ل����دي����ه 
رفعة  لتحقيق  امل�ضتقبل  خ��ري��ط��ة 

وعزة الوطن«.
واأكد �ضعادة �ضعيد حارب على اأهمية 
التدريب  ف��ر���ض��ة  م���ن  ال���ض��ت��ف��ادة 
لك��ت�����ض��اب اخل����رة وامل����ه����ارات من 
خالل العمل يف املوؤ�ض�ضات الوطنية 
الريا�ضي  دب����ي  جم��ل�����س  وخ��ا���ض��ة 

ال���ذي ي��ع��د م��ن اأه���م امل��وؤ���ض�����ض��ات يف 
حكومة دبي، حيث يقع على عاتقه 
مهمة ت��اأ���ض��ي�����س ق��ط��اع ال�����ض��ب��اب يف 
حارب:  واأ���ض��اف  الريا�ضي،  املجال 
“اإن قطاع الريا�ضة ي�ضمل جمالت 
ك����ث����رة وب������ه ع���ل���م وا������ض�����ع، وه����ذه 
ل�ضتثمار  ل�ضبابنا  ك��ب��رة  ف��ر���ض��ة 
يف  للتدريب  لديهم  ال�ضيف  ف��رتة 
والتعلم  امل��ج��ل�����س  اإدارات  خمتلف 
امل���وج���ودة لكت�ضاب  امل��ن��ظ��وم��ة  م��ن 

�ضتكون  ال���ت���ي  ال���ك���اف���ي���ة  اخل������رة 
مرجًعا لهم متكنهم من ال�ضتفادة 
ب��ه��ا خ����الل م�����ض��رت��ه��م امل��ق��ب��ل��ة يف 

جمال العمل«.
وقال نا�ضر اأمان اآل رحمة م�ضاعد 
الريا�ضي:  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم��ني 
ال�ضباب هم اأحد اأهم اأولويات  “اإن 
جمل�س دبي الريا�ضي الذي ي�ضعى 
ومتكني  تاأهيل  اإىل  تاأ�ضي�ضه  منذ 
ع���ل���ى جميع  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ك�����وادر 

املجل�س  اأط���ل���ق  ف��ق��د  امل�����ض��ت��وي��ات، 
ال��ع��دي��د م���ن ال���رام���ج وامل���ب���ادرات 
الرائدة التي تتيح الفر�ضة لل�ضباب 
املعرفة  ورب�������ط  اخل�������رة  ل��ك�����ض��ب 
وتهيئتهم  املهنية  باحلياة  العلمية 
للم�ضتقبل، ونقل املعرفة واخلرات 
و�ضاهمت  الأج���ي���ال،  خم��ت��ل��ف  ب��ني 
جيل  اإع����������داد  يف  ال�����رام�����ج  ه������ذه 
امل��ت��م��ي��زي��ن الذين  ال��ق��ي��ادي��ني  م��ن 
م�ضروعات  ت��اأ���ض��ي�����س  ا���ض��ت��ط��اع��وا 

ريا�ضية ناجحة«.
رحمة:  اآل  اأم�����ان  ن��ا���ض��ر  واأ����ض���اف 
“يعمل املجل�س على تدريب وتاأهيل 
ال�������ض���ب���اب م����ن خ������الل ت���زوي���ده���م 
مب�ضتوى عال من املعرفة واخلرة 
واعد  م�ضتقبل  بناء  م��ن  ليتمكنوا 
ي�����ض��ع ال���دول���ة يف م�����ض��اف ال����دول 
العظمى، ولكي يتحقق هذا فنحن 
موؤهلة  وطنية  ك���وادر  اإىل  بحاجة 
باملعرفة واخلرة واملهارات ومدربة 

املجل�س  ي��ق��وم  ل��ذل��ك  ال��ع��م��ل،  على 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  وت��اأه��ي��ل  ب��ت��دري��ب 
واجل����ام����ع����ات م����ن اأب����ن����اء ال���دول���ة 
واط��الع��ه��م ع��ل��ى اآف�����اق ال��ع��م��ل يف 
املجل�س والقطاع الريا�ضي ليكونوا 

موؤهلني لبيئة العمل«.
اإىل  “انطلق”  ب��رن��ام��ج  وي���ه���دف 
من  العمل  ل�ضوق  ال��ط��الب  تاأهيل 
خ���الل اك��ت�����ض��اب م���ه���ارات وخرات 
القوى  احتياجات  رب��ط  ال��الزم��ة، 
ال��ع��ام��ل��ة وك����ف����اءات امل��ن��ت�����ض��ب��ني يف 
ا�ضتخدام  انطلق،  املجل�س برنامج 
اأ�ضاليب حديثة يف تدريب املنت�ضبني 
يف الرنامج، ا�ضتثمار الوقت احلر 
تدربيهم  وذلك من خالل  للطلبة 
العلمي  ال��ت��ف��ك��ر  م���ب���ادئ  ب��غ��ر���س 
التخطيط  وم�����ه�����ارات  وال���ع���م���ل���ي 
خدمة  وت��اأه��ي��ل  والأداء  والتنظيم 
املجتمع وحتمل امل�ضوؤولية والتقيد 
باملواعيد، اكت�ضاب مهارات خمتلفة 
وتكري�س اجتاهات �ضلوكية اإيجابية 
وحتمل  ال��ف��ري��ق  وروح  ك��ال��ت��ع��اون 
على  ال�ضباب  ت�ضجيع  امل�����ض��وؤول��ي��ة، 
التطوع للعمل يف تنظيم الفعاليات 

الريا�ضية.

املدافع  اأن  ق�ضائية  م�ضادر  ذك��رت 
جرارد  ال�ضباين  ال�ضابق  ال��دويل 
ب���ي���ك���ي���ه م���ط���ال���ب ب���������ض����داد اأك�����رث 
مل�ضلحة  ي����ورو  م��ل��ي��ون   2،1 م���ن 
تاأكيد  بعد  الإ���ض��ب��ان��ي��ة  ال�����ض��رائ��ب 
بحقوق  الح��ت��ي��ال  بتهمة  اإدان���ت���ه 

تتعلق ب�ضورته.
وب��ح�����ض��ب ال���ق���رار ال�����ض��ادر يف 13 
عليه  واطلعت  املا�ضي  مايو  اأي���ار- 
رف�ضت  ب����ر�����س،  ف���ران�������س  وك����ال����ة 
امل��ح��ك��م��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا طلب 
ال���ض��ت��ئ��ن��اف ال�����ذي ق���دم���ه لعب 
 2016 عام  ادانته  �ضد  بر�ضلونة 
بوجوب  اإداري����ة  حمكمة  قبل  م��ن 
�ضداد حوايل 1،5 مليون يورو من 
غرامة  ودف��ع  ال�ضرائب  متاأخرات 
األف   600 قيمتها  ت��ف��وق  م��ال��ي��ة 

يورو.
قرارها  يف  املحكمة  تلك  وخل�ضت 
حقوق  “لفق” نقل  بيكيه  ان  اإىل 
“كراد  ����ض���رك���ت���ه  اإىل  �����ض����ورت����ه 
التهرب  اأج�������ل  م����ن  بروجكت” 

م�ضتحقاته  ك���ام���ل  ت�����ض��دي��د  ع���ن 
 2008 اع������وام  ال�����ض��ري��ب��ي��ة ع���ن 

و2009 و2010.
وقالت املحكمة الوطنية يف قراراها 
ال�����ض��ادر يف اأي��ار-م��اي��و امل��ا���ض��ي اإن 
عن  اإ�ضبانيا  يف  الت�ضريح  “اإغفال 
ه���ذه ال��ع��ائ��دات، ع��ل��ى الق����ل، كان 

طوعا اأو على �ضبيل الإهمال«.

مبونديال  الفائز  بيكيه  وباإمكان 
 2012 اوروب�����ا  وك���اأ����س   2010
التقدم  ال����ض���ب���اين،  امل��ن��ت��خ��ب  م���ع 
املحكمة  اأم�����ام  ن��ه��ائ��ي  ب��ا���ض��ت��ئ��ن��اف 

العليا.
م�ضلحة  مع  بيكيه  متاعب  وتاأتي 
من  اأقل  بعد  ال�ضبانية  ال�ضرائب 
���ض��ه��ر م��ن م��ث��ول زوج��ت��ه النجمة 

الق�ضاء  اأم��ام  �ضاكرا  الكولومبية 
يف  ال�ضتباه  خلفية  على  الإ�ضباين 
بقيمة  ���ض��رائ��ب  دف��ع  ع��ن  تخّلفها 
 2012 بني  يورو  مليون   14،5

و2014.
وتقيم الفنانة يف �ضاحية بر�ضلونة 
وطفليهما  ب��ي��ك��ي��ه  ���ض��ري��ك��ه��ا  م���ع 

املولودين يف 2013 و2015.

•• بوخاري�صت-الفجر

�ضهد حفل توزيع جوائز امللتقى العاملي العا�ضر للخيول العربية الأ�ضيلة 
�ضمو  مهرجان  برعاية  بوخار�ضت  الرومانية  العا�ضمة  ا�ضت�ضافته  الذي 
ن�ضخته  يف  الأ�ضيلة  العربية  للخيول  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ 

العاملي  للمنتدى  م�ضيفة  كمدينة  اأبوظبي  عن  الإع��الن  ع�ضرة  احلادية 
ل�ضباق اخليل العربي لعام 2020.

و اأقيم امللتقى العاملي الع�ضر مب�ضمار بليو�ضتي يف بوخار�ضت حتت �ضعار 
اخليول العربية” ..ورحبت  عا�ضمة  اأبوظبي  قارات،  �ضت  واحد  “عامل 
مهرة علي ال�ضايع- القائم بالأعمال بالإنابة يف �ضفارة الدولة يف رومانيا 

العرب  ال�ضفراء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  من  عدد  يبنهم  ومن  امللتقى  ب�ضيوف 
املعتمدين لدى رومانيا، وعدد من امل�ضوؤولني واخلراء من خمتلف دول 

العامل.
و���ض��ارك��ت م��ه��رة ع��ل��ي ال�����ض��اي��ع يف م��وؤمت��ر امل��ل��ت��ق��ى اخل��ا���س ب����دور امل����راأة 
الإماراتية حيث اأعربت عن �ضكرها وتقديرها لدعم �ضمو ال�ضيخة فاطمة 

املجل�س  رئي�س  العام  الن�ضائي  الإمارات” رئي�س الحتاد  “اأم  بنت مبارك 
الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�س  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 

للمراأة الإماراتية .
و ح�ضلت مهرة علي ال�ضايع على جائزتني واحدة جلهدها املبذول لتنفيذ 

هذا احلدث، والثانية مل�ضاركتها يف موؤمترات امللتفى.

احلكم على بيكيه 2،1 مليون يورو 
مل�صلحة ال�صرائب  

اأبوظبي مدينة م�صيفة للمنتدى العاملي ل�صباق اخليل العربي 2020

•• ال�صارقة-الفجر

والالعبات  الالعبني  ت�ضنيف  نظام  تطبيق  للمبارزة  الإم����ارات  احت��اد  اعتمد 
�ضليمة  بيانات  تاأ�ضي�س قاعدة  املقبل، بهدف  املو�ضم  اعتبارا من  امل�ضجلني لديه 
عنهم جميعا، وحتقيقاً ملبادئ ال�ضفافية وامل�ضاواة بني اجلميع. واأكدت الدكتورة 
هدى املطرو�ضي الأمني العام لحتاد الإمارات للمبارزة اأن جمل�س اإدارة الحتاد 
العربي  الحتادين  رئي�س  القا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل  ال�ضيخ  املهند�س  برئا�ضة 
والإماراتي وافق على تطبيق هذا النظام لتحقيق نقلة نوعية يف نظم التقييم 
للمنتخبات  الالعبني  اخ��ت��ي��ارات   : املطرو�ضي  وق��ال��ت  م��درو���س.  علمي  ب�ضكل 
الوطنية �ضوف تتم بناء على معاير و�ضروط حمددة ومعروفة للجميع، وهذه 
املعاير مرتبطة بالنقاط التي يحققها الالعب يف البطولت املحلية والدولية 
اآخذين يف العتبار  اأو فرق وفقا للوزن الن�ضبي لكل بطولة،  �ضواء كانت فردي 

اأعداد امل�ضاركني فيها، وبالن�ضبة للبطولت املحلية مت حتديد نقاط لكل مركز، 
ففي بطولت الفردي والفرق جلميع الأعمار حيث يح�ضل الفائز باملركز الأول 
على 25 نقطة، والثاين على 18، والثالث و الثالث مكرر على 13 نقطة، ومن 
املركز اخلام�س حتى الثامن 9 نقاط، ومن التا�ضع حتى الثاين ع�ضر 6 نقاط، 
الالعبني  ت�ضنيف  يف  اأم��ا  نقاط.   3 ع�ضر  ال�ضاد�س  وحتى  ع�ضر  الثالث  من  و 
 200 على  يح�ضل  الأول  املركز  �ضاحب  ف��اإن  والدولية  الآ�ضيوية  بامل�ضابقات 
100 نقطة، واإذا تاأهل اإىل دور  150، والثالث والثالث مكرر  نقطة، والثاين 
 32 ال���  ودور  نقطة،   50 على   16 ال���  دور  و  نقطة   75 على  الثمانية يح�ضل 
على 20 نقطة. وبالن�ضبة للبطولت العربية والدوري الآ�ضيوي وبطولت غرب 
اآ�ضيا مبا يكون عدد الفرق امل�ضاركة فيها 6 فاأكرث للفرق و25 لعبا كحد اأدنى 
55 والثالث و  75 نقطة، والثاين  للفردي، يح�ضل �ضاحب املركز الأول على 

الثالث مكرر 40 نقطة، ومن املركز اخلام�س حتى الثامن 25 نقطة.

تطبيق نظام الت�صنيف على لعبي املبارزة اعتبارا من املو�صم املقبل

توا�صل فعاليات برنامج جمل�س دبي الريا�صي لتمكني �صباب الوطن »انطلق«

للتعاقد  ي�ضعى  اأملانيا  بطل  ميونخ  بايرن  نادي  اأن  اإخبارية  تقارير  ك�ضفت 
مع لعب الو�ضط املغربي حكيم زيا�س، املحرتف ب�ضفوف اأياك�س اأم�ضرتدام 

الهولندي، للمو�ضم القادم.
لتعزيز  ي�ضعى  البافاري  الفريق  اأن  اأم�س،  الأملانية  بيلد  �ضحيفة  وذك��رت 
مو�ضماً  قدم  ال��ذي  زيا�س،  مع  بالتعاقد  املقبل  للمو�ضم  ا�ضتعداداً  هجومه 
اإ�ضافة  املحليني  وال��ك��اأ���س  ال���دوري  بثنائية  ت��وج خالله  اأي��اك�����س  م��ع  رائ��ع��اً 

للو�ضول لن�ضف نهائي الت�ضامبيونز ليغ.
49 مباراة،  21 هدفاً يف  اإجمايل  ال�26 عاماً هذا املو�ضم  و�ضجل �ضاحب 
منها 16 هدفاً يف الدوري املحلي وثالثة يف دوري الأبطال، كما �ضنع 24 

هدفاً.
وانتقل زيا�س، املولود يف هولندا، ل�ضفوف اأياك�س يف �ضيف 2016 قادماً 
ارتداءه  رغم   2015 يف  الأول  املغرب  ملنتخب  اللعب  واختار  تفينتي،  من 

لقمي�س هولندا مع منتخبات ال�ضباب.
لو�ضائل  الإ�ضباين، لكن وفقاً  باإ�ضبيلية  اأخ��راً  ارتبط  ا�ضم زيا�س قد  وكان 
اإعالم خمتلفة، ي�ضعى الالعب لالن�ضمام لناد اأعرق، وارتبط ا�ضمه خالل 
الأ�ضابيع املا�ضية باأندية مثل مان�ض�ضرت يونايتد، واإنرت ميالن وتوتنهام.  

زيا�س يدخل دائرة اهتمام بايرن ميونخ

نفى نادي فناربخ�ضة الرتكي لكرة القدم ما ذكرته تقارير اإعالمية حول اأنه 
يرغب يف التعاقد مع لعب خط و�ضط اآر�ضنال الإجنليزي، م�ضعود اأوزيل.

اأجل  م��ن  للتحرك  نية  لي�س لديه  اإن��ه  ال��رتك��ي على موقعه  ال��ن��ادي  وذك��ر 
القت�ضادية  “الظروف  اإىل  ذل��ك  يف  ال�ضبب  مرجعاً  اأوزي���ل،  م�ضعود  �ضم 

احلالية«.
ديونه  اإجمايل  اأن  “حزيران” املا�ضي  يونيو  فناربخ�ضة قد ك�ضف يف  وكان 
ارتفعت اإىل 51ر3 مليار لرة تركية “610 ماليني دولر اأمريكي” مع 
العام  يف  فقط  ل��رة  مليار  82ر2  تبلغ  كانت  اأن  بعد   ،2018 ع��ام  نهاية 

ال�ضابق، ح�ضب ما ذكرته وكالة اأنباء الأنا�ضول.
اأ���ض��ول تركية، لفريق  م��ن  ال��ذي ينحدر  الأمل���اين  ال��الع��ب  اأوزي����ل،  ويلعب 

اآر�ضنال منذ عام 2013.
بالدوري  م��ب��اراة   24 عاماً” يف   30“ اأوزي���ل  ���ض��ارك  امل��ا���ض��ي،  املو�ضم  ويف 

الإجنليزي املمتاز، �ضجل خاللها 6 اأهداف و�ضنع هدفني اآخرين.
وكان اأوزيل، املتوج مع املنتخب الأملاين بلقب كاأ�س العامل 2014 بالرازيل، 
الأمل��اين من  للمنتخب  ال�ضادم  ال��دويل عقب اخل��روج  اللعب  اعتزال  اأعلن 
كاأ�س العامل 2018 برو�ضيا، مرجعاً ال�ضبب يف ذلك اإىل تعر�ضه للتمييز. 

فناربخ�صة يعلن موقفه من التعاقد مع اأوزيل
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•• اأبوظبي-الفجر

الف�ضلي  ع���م���ر  ال�������ض���اع���د  ال���ب���ط���ل 
ريا�ضة  يف  الإم�����������ارات  اأي����ق����ون����ة  ه����و 
املا�ضي  ال��ع��ام  يف  متكن  اجلوجيت�ضو، 
من ت�ضجيل ا�ضمه باأحرف من ذهب يف 
�ضجالت التاريخ كاأول لعب يف العامل 
يف  لل�ضباب  ال��ع��امل  ذهبية  ب��ني  يجمع 
يف  اأقيمت  التي  وه��ي   2018 م��ار���س 
اأب��وظ��ب��ي، وذه��ب��ي��ة العامل  ال��ع��ا���ض��م��ة 
ال�ضويدية  م���امل���و  م��دي��ن��ة  يف  ل��ل��ك��ب��ار 
ن��وف��م��ر م���ن ال���ع���ام ن��ف�����ض��ه ، وه���و ما 
حزام  لع���ب  ك��اأف�����ض��ل  للتتويج  اأه��ل��ه 
ال�ضجادة  احتفالية  يف  بالعامل  اأزرق 
احلمراء التي اأقيمت بق�ضر الإمارات 

�ضهر اأبريل املا�ضي.
اجلديد  مو�ضمه  ب���داأ  الف�ضلي  ع��م��ر 
بطولة  يف  الذهبية  امليدالية  بتحقيق 
اأقيمت مبدينة  التي  اجلائزة الكرى 
 62 ب��وزن  كازاخ�ضتان  �ضلطان يف  نور 
للم�ضاركة  حاليا  ي�ضتعد  وه��و  ك��ج��م، 
التي  مبنغوليا  الآ�ضيوية  البطولة  يف 
�ضتقام خالل الفرتة من 18 اإىل 21 
تعقد  وع��ل��ي��ه  ال����وزن،  بنف�س  اجل����اري 
الآم�����ال مل��وا���ض��ل��ة م�����ض��رة الإجن�����ازات 
بح�ضد ميدالية ذهبية، بالإ�ضافة اإىل 
تاأهيلية  نقطة   200 على  احل�ضول 
لنهائيات الألعاب العاملية يف الوليات 

املتحدة الأمريكية 2021.
يوؤكد عمر الف�ضلي اأنه ل �ضوت يعلو 
منغوليا،  اآ�ضيوية  ���ض��وت  ف��وق  حاليا 
للبطولة،  ج��ي��د  ب�ضكل  ي�ضتعد  واأن����ه 
وي�ضع كل تركيزه بها من بعد العودة 
اأبوظبي،  اإىل  ال��ك��رى  اجل���ائ���زة  م��ن 
 4 3 اإىل  اأن��ه ي��ت��درب م��ن  م�ضرا اإىل 
م�ضاء  ي�ضافر  اأن  ق��ب��ل  ي��وم��ي��ا،  م���رات 
يوم 13 اجل��اري، واأنه جتاوز املرحلة 
اإىل  للو�ضول  حاليا  ويعمل  البدنية، 
وفنيا،  ذهنيا  اجلاهزية  درج��ات  اأعلى 
اإ����ض���راف اجل��ه��از ال��ف��ن��ي بقيادة  حت��ت 

الرازيلي رامون ليمو�س.
املرحلة  يف  رك�����ز  اإن������ه  ع���م���ر  وي����ق����ول 
تكتيكات  بع�س  تطوير  على  الأخ��رة 

�ضيما  ول  ال��دف��اع��ي��ة،  خ�ضو�ضا  لعبه 
يعرفونه  اآ�ضيا  يف  مناف�ضيه  معظم  اأن 
قوته،  ع���ن���ا����ض���ر  وي�����درك�����ون  ج����ي����دا، 
للتعامل  بالتاأكيد  احل��ل��ول  وي�ضعون 
معها واحلد منها، واأنه بناء عليه لبد 
حتى  باجلديد،  املناف�ضني  يفاجئ  اأن 
يحافظ على فر�ضه يف الفوز، كما اأنه 
لبد اأن يتوقع اأنهم يطورون اأنف�ضهم 
مبا  الهجومية،  التكتيكات  يف  اأي�����ض��ا 

يتطلب منه تطوير اأدائه الدفاعي.
اجلائزة  “ذهبية  ال��ف�����ض��ل��ي:  وي��ق��ول 
اأخ��را يف  الكرى التي ح�ضلت عليها 
ك��ازاخ�����ض��ت��ان مت��ث��ل ح��اف��زا ك��ب��را يل، 
اآ�ضيا  بطولة  ت��ك��ون  اأن  اأت��وق��ع  لكنني 
الكبر من  ال��ع��دد  ���ض��وء  اأق����وى، على 

الدول التي �ضجلت بالفعل للم�ضاركة 
تقام  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ���ض��ي��م��ا  ول  ف��ي��ه��ا، 
بنظام الأوزان ولي�س الأحزمة، مبعنى 
اأن  بنف�ضجي ميكنني  ح��زام  واأن��ا  اأنني 
اأواجه لعبي احلزام البني والأ�ضود يف 
نف�س البطولة، وبالتايل تكون لديهم 

خرة اأكرث مني ».
يقول:  امل�ضتقبلية  ط��م��وح��ات��ه  وع���ن 
اأكون اأ�ضغر لعب اإماراتي  اأن  “اأمتنى 
ي��رت��ق��ي ل���ل���ح���زام الأ������ض�����ود، واحل�����زام 
الأ���ض��ود لي�س هدفاً يف حد ذات��ه، لكن 
احلزام  يف  بالذهب  الفوز  هو  الهدف 
وح�ضد  العاملية،  بالبطولت  الأ���ض��ود 

الإجنازات ل�ضالح بالدي«.
اأ�ضعب نزال يف م�ضرته يقول  وحول 

�ضالم  ج���ران���د  ل��ن��دن  “نهائي  ع��م��ر: 
ال��رازي��ل هو  املا�ضي مع بطل  مار�س 
النزال الأ�ضعب يف م�ضرتي”، وقال: 
جتريب  ب��ع��د  اإل  ع��ل��ي��ه  اأت���ف���وق  “مل 
ال���ع���دي���د م���ن ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات، لأن�����ه كان 

ب�ضكل  وي���داف���ع  ق����وي،  ب�ضكل  ي��ه��اج��م 
ب��ط��ل الن�ضخة  اأق�����وى، وق���د ك���ان ه���و 
الأخرة يف لندن، وفزت عليه بنتيجة 
م�ضتغاًل  عليهما  ح�ضلت  �ضفر،       /  2
هفوة ب�ضيطة فقط الرتكيز فيها ملدة 

ثانية واحدة«.
وعن مثله الأعلى على امل�ضتوى العاملي 
“الرازيلي   : ي��ق��ول  اجلوجيت�ضو  يف 
ومثلي  قدوتي  هو  جار�ضيا  مار�ضيلو 
الأع����ل����ى، ب��ط��ل ال���ع���امل 5 م�����رات يف 

العاملية  اأبوظبي  الأ�ضود، بطل  احلزام 
4 مرات، اأ�ضطورة من اأ�ضاطر الألعاب 
القتالية يف العامل، اأتابع نزالته منذ 
واأتعلم  ال��ف��ي��دي��و  ع���ر  ف���رتة ط��وي��ل��ة 

منه«.

•• اأبوظبي-الفجر

املخ�ض�ضة  التذاكر  �ضراء  اإقبال على  الأخ��رة  الأي��ام  �ضهدت 
نور  حبيب  الرو�ضي  ب��ني  �ضتجمع  التي  املرتقبة  للمواجهة 
حممدوف، والأمركي دا�ضتني بويرير املقرر لها 7 �ضبتمر 
 ،»UFC 242 « املقبل يف �ضالة “ذا اأرينا يا�س” على لقب
الثقافة  دائ��رة  تنظمه  ال��ذي  للتحدي  اأبوظبي  اأ�ضبوع  �ضمن 
الفنون  منظمة  مع  والتعاون  بالتن�ضيق  باأبوظبي  وال�ضياحة 
القتالية املختلطة مبوجب عقد ال�ضراكة الذي جرى توقيعه 
تنظيم  عن  املنظمة  اللجنة  وك�ضفت  �ضنوات.   5 مل��دة  بينهما 

البطلة  الأول  يجمع  بحيث  م���رة،  لأول  ن�ضائيني  ن��زال��ني 
فيما  م��ورا���س،  ���ض��ارة  الكندية  م��ع  ج��وج��وا،  ليانا  اجلورجية 
خام�ضة  امل�ضنفة  كالدرود  ج��وان  ال�ضكتلندية  الثاين  يجمع 
نف�س  يف  �ضابعة  امل�ضنفة  يل  ان��دري��ا  الأم��ري��ك��ي��ة  م��ع  ع��امل��ي��ا 
ودا�ضتني  حبيب  ب��ني  املرتقبة  امل��واج��ه��ة  ت�ضدر  وم��ع  الفئة. 
اأ�ضل  اأخ��رى من  ت�ضع مواجهات  تاأكيد  املناف�ضات، مت  م�ضهد 
اأبوظبي للتحدي، ففي مناف�ضات الوزن  اأ�ضبوع  12 ي�ضهدها 
اأف�ضل ع�ضرة  اثنني من  رئي�س يجمع  نزال  �ضيقام  اخلفيف، 
مقاتلني �ضمن هذه الفئة، هما اإيد�ضون بربوزا من الرازيل 
، والأيرلندي بول فيلدر، وقد التقى الالعبان لأول مرة يف 

يوليو 2015 وكان الفوز حليف الالعب الرازيلي ايد�ضون 
الرازيلي  خما�ضيف  اإ�ضالم  الرو�ضي  �ضيواجه  فيما  بربوزا. 
تاي�ضوموف  مايربيك  النم�ضاوي  ويخو�س  رام��و���س،  ديفي 
الوزن  فئة  ف��ري��را يف  دييجو  ال��رازي��ل��ي  م��ع  �ضر�ضة  موقعة 
باكالن،  تيمو  الفنلندي  اأزيتارمع  اأومتان  والأملاين  اخلفيف، 
ويف املباراة الوحيدة للوزن الثقيل التي مت تاأكيدها حتى الآن، 
�ضيلعب الأمريكي كرتي�س باليديز، مع الرو�ضي �ضامل عبد 
الرحيموف .. ويف فئة وزن الديك �ضيلعب الأملاين خالد طه 
مع الرازيلي برونو �ضيلفا .. ويف فئة الوزن املتو�ضط �ضينازل 

الفرن�ضي نور الدين طالب، الرو�ضي م�ضلم �ضاليخوف.

اإقبال على تذاكر املواجهة املرتقبة بني حممدوف و بويرير يف اأبوظبي �صبتمرب املقبل

•• دبي-الفجر

د���ض��ن ال�����ض��ي��خ ���ض��ع��ود ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز املعال 
رئ��ي�����س الحت����اد ال��ع��رب��ي ل��ل�����ض��ط��رجن رئي�س 
الثقايف  ال�������ض���ارق���ة  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س 
من  الثالثة  اجل��ول��ة  مناف�ضات  لل�ضطرجن، 
بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها احتاد 
والثقافة  لل�ضطرجن  دبي  نادي  بقاعة  اللعبة 
270 لعبا ولعبة وت�ضتمر حتى  مب�ضاركة 
�ضعود  ال�ضيخ  14 يوليو اجل���اري، وق��ام  ي��وم 
نعمان  عمر  ورافقه  القاعة  يف  بجولة  املعال 
الأمني العام امل�ضاعد لنادي ال�ضارقة الثقايف 
جمل�س  ع�ضو  العو�ضي  وحممد  لل�ضطرجن 

اإدارة نادي الفجرة لل�ضطرجن والثقافة.  
واأ�ضاد رئي�س الحتاد العربي للعبة بامل�ضاركة 

قاعدة  اأن  توؤكد  والتي  البطولة  يف  الكبرة 
تطبيق  نتاج  وه��و  وتت�ضع  تتطور  ال�ضطرجن 
اخلا�ضة  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  قرار 
بالفئات امل�ضمولة من حملة اجلواز واملرا�ضيم 
مثل  اأن  موؤكدا  واملقيمني،  املواطنات  واأب��ن��اء 
م�ضتوى  ترفع  اأن  �ضاأنها  من  البطولة  ه��ذه 
املنتخب  لعبي  خا�ضة  املواطنني  الالعبني 
الذين ميثلون الدولة يف املحافل اخلارجية، 
املقبلة  ال��ب��ط��ولت  يف  الكثر  منهم  وننتظر 
برئا�ضة  ال�ضطرجن  احتاد  اإىل  ال�ضكر  موجها 
الدكتور �ضرحان املعيني ونادي دبي لل�ضطرجن 

والثقافة على ال�ضت�ضافة والتنظيم اجليد.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ت��ع��ق��د احت����اد ال�ضطرجن 
اج��ت��م��اع��ا م�����ض��اء ال��ي��وم م��ع لع��ب��ي ولعبات 
املنتخب امل�ضاركني يف بطولة العرب الفردية 

للفئات ال�ضنية من 6 اإىل 20 �ضنة، لالأولد 
والفتيات، والتي �ضتقام خالل الفرتة من 19 
قبل  وذل��ك  ب����الأردن،  املقبل،  يوليو   27 اإىل 
بعدما  البطولة  م��ن  ال�ضاد�ضة  اجل��ول��ة  ب��دء 

اأقيمت اأم�س اجلولتني الرابعة واخلام�ضة.
اأ�ضفرت  ف��ق��د  ال��ن��ت��ائ��ج  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  اأم�����ا 
دروي�س  وافية  تعادل  عن  ال�ضيدات  م�ضابقة 
اإح�ضان  عاي�ضة  جنحت  فيما  علي  عبر  م��ع 
وتت�ضدر عبر  ط��ه،  م��رمي  على  التغلب  من 
تليها  نقطة   2.5 بر�ضيد  الفئة  قمة  علي 
وافية دروي�س بر�ضيد 1.5 نقطة ثم نقطة 
واحدة لكل من ب�ضاير خليل وعاي�ضة اح�ضان 

ومرمي طه.
عمار  ع����اد  ���ض��ن��ة،   20 حت���ت  م�����ض��اب��ق��ة  ويف 
عطية  على  بتغلبه  لن��ت�����ض��ارات��ه  ال�����ض��دراين 

اأحمد فيما فاز �ضلطان الزعابي على حممد 
م���ر����ض���ول وت����ع����ادل ع��ب��دال��ع��زي��ز ���ض��ال��ح مع 
�ضلطان  ويتقا�ضم  ال�ضام�ضي،  فا�ضل  �ضلطان 
امل�ضابقة  ق��م��ة  ال�����ض��دراين  وع��م��ار  ال��زع��اب��ي 
2.5 نقطة، يليهما حممد مر�ضول  بر�ضيد 
بر�ضيد  فا�ضل  �ضلطان  ثم  نقطتني  بر�ضيد 
لكل من عطية  نقطة  ون�ضف  واح��دة  نقطة 
اأحمد وعبدالعزيز �ضالح، ويف نف�س امل�ضابقة 
ل��ل��ف��ت��ي��ات، ف����ازت م����وزة امل��ع��م��ري ع��ل��ى منال 
وال��ي��ازي��ة احل��و���ض��ن��ي على  ح�ضني احل��م��ادي 
�ضيماء  ع��ل��ى  مي�ضرا  و���ض��ان��ي��ا  خليل  ج��واه��ر 
نعمان وتت�ضدر موزة املعمري الفئة بر�ضيد 
3 نقاط تليها �ضيماء نعمان نقطتني و�ضانيا 
 1.5 الكلباين  وودمي��ة  نقطة،   1.5 مي�ضرا 

نقطة واليازية احلو�ضني ن�ضف نقطة.

•• طوكيو-الفجر

الدرعي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  ب��ع��ث حم��م��د 
رئي�س احتاد امل�ضارعة واجلودو اأم�س 
ليا�ضوهرو  تهنئة  ب��رق��ي��ة  الأول 
الياباين  الحت���اد  رئي�س  ياما�ضيتا 
برئا�ضة  ف�����وزه  مب��ن��ا���ض��ب��ة  ل��ل��ج��ودو 
،وذلك  اليابانية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
التنفيذي يف  املجل�س  اجتماع  خالل 
وال��ذي يعد مك�ضبا كبرا   ، طوكيو  
ت�ضتعد  ال��ت��ي  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ة 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  ل�ضت�ضافة 
طوكيو 2020،موؤكدا باأن ياما�ضيتا 
هو رجل املرحلة حيث �ضبق له الفوز 
للجودو  املفتوحة  البطولة  بذهبية 
اأجنلو�س  لو�س  اأومل��ب��ي��اد  يف  للرجال 

وطنية  بطولت  وت�ضع   1984 عام 
الريا�ضية  م�ضرته  خ��الل  متتالية 

يف جمال اللعبة .
 واأ���ض��ار ال��درع��ي ب��اأن��ه خ��الل رئا�ضة 
للجودو  الياباين  لالحتاد  ياما�ضيتا 
ت����ع����اون بني  ات���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع  مت 
مت  ح��ي��ث   ،  2014 يف  الحت����ادي����ن 
تبادل الزيارات يف جمالت التدريب 
واملع�ضكرات ملختلف الفئات العمرية 
يف �ضيافة جامعة توكاي التي متثل 
مهد لعبة اجل��ودو يف العامل، والتي 
التدريب  مدار�س  خمتلف  حتت�ضن 
على  ي���������ض����رف  ح����ي����ث   ، احل�����دي�����ث 
حاليا  للجودو  الإم����ارات  منتخبات 
عدد من املدربني اليابانيني يف اإطار 

تلك التفاقية .

– يوا�ضل منتخبنا  اآخ��ر  من جانب 
الوطني للنا�ضئني وال�ضباب للجودو 
يقيمه  ال��ذي  مع�ضكره  يف  تدريباته 
العديد  مب�����ض��ارك��ة  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف 
والأ�ضيوية  املحلية  املنتخبات  م��ن 
كاأ�س  للم�ضاركة يف بطولة  ا�ضتعدادا 
التي  العمرية  للفئات  للجودو  اآ�ضيا 
و14   13 ي���وم���ي  يف  ه���ن���اك  ت���ق���ام 
اأك��رث من  اجل���اري، مب�ضاركة  يوليو 
دولة   15 من  ولعبة  لعب   100
اآ�ضيوية،ويراأ�س بعثة منتخبنا حممد 
م�ضرف  امل�ضاعد  ال�ضر  اأم��ني  جا�ضم 
اجل�������ودو امل���ح���ل���ي ،وت�������ض���م  امل�����درب 
بجانب  نويا،  هاراجوت�ضي  الياباين 
الثمري،  ع��ي�����ض��ى  ه���م  لع��ب��ني   7
الدرمكي،  ح�ضن  علي  جمعة،  حارب 

اأحمد في�ضل،  اأحمد علي امل�ضجري، 
ورا�ضد  ال���ث���م���ري،  ج��ا���ض��م  اأح���م���د 
احل��و���ض��ن��ي، وق���د ع��ر اأم���ل اجلودو 
���ض��ع��ادت��ه��م مبتابعة  ع��ن  الإم����ارات����ي 

رئي�س الحتاد واهتمامه املبا�ضر .

�صعود املعال يد�صن اجلولة الثالثة لبطولة الإمارات لل�صطرجن

حممد بن ثعلوب يهنئ  ياما�صيتا رئي�س اللجنة الأوملبية اليابانية

بطلنا العاملي عمر الف�صلي : اآ�صيوية منغوليا للجوجيت�صو اأبرز التحديات

�ضلطت �ضحيفة �ضبورت الكاتالونية ال�ضوء على اجلانب 
الإن�ضاين يف جنم منتخب الأرجنتني وبر�ضلونة الإ�ضباين 
ليونيل مي�ضي، والأفعال اخلرية التي يديرها يف بالده. 
مطعماً  ميلك  بر�ضلونة  قائد  اإن  �ضبورت  �ضحيفة  وقالت 
يف الأرجنتني، ويقدم مطعمه الطعام وال�ضراب للم�ضردين 
خالل موجة الرد التي اجتاحت بالده. وتعاين الأرجنتني 
من موجة �ضديدة الرودة يف الوقت احلايل، وهي الأ�ضواأ 
م��ن��ذ 30 ع���ام���اً، وي��دي��ر م��ي�����ض��ي، م��ن خ���الل مطعمه يف 

م�ضقط راأ�ضه روزاريو، مبادرة للم�ضاعدة.
Bar VIP Rosariol، مطعم مي�ضي، طبقاً  ويقدم 
م��ن ال��ط��ع��ام ال��داف��ئ وال�����ض��راب وامل�����اأوى لأول��ئ��ك الذين 
لي�س لديهم منزل يف املدينة، ويحدث ذلك منذ 5 يوليو 
يوليو   19 حتى  ل��ي��و،  م��ب��ادرة  ت�ضتمر  و���ض��وف  “متوز”. 

الأقل، عندما يتم التنبوؤ بتح�ضن الطق�س. “متوز” على 
وبداأ مي�ضي عطلته بعد توديع كوبا اأمريكا وحتقيق املركز 

الثالث مع الأرجنتني. 

مطعم مي�صي يف الأرجنتني 
ي�صاعد امل�صردين
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الفجر الريا�ضي

يخو�س املنتخب اجلزائري اختبارا 
ي��الق��ي �ضاحل  ع��ن��دم��ا  ل��ط��م��وح��ه 
مباراة  اخل��م��ي�����س يف  ال��ي��وم  ال��ع��اج 
النهائي  ربع  ال��دور  مرتقبة �ضمن 
الإفريقية  الأمم  ك��اأ���س  لنهائيات 
ي�ضهد  وال��������ذي  ال�����ق�����دم،  ك������رة  يف 
ب�ضعوبة،  العابرة  تون�س  مواجهة 
البطولة يف  مع مدغ�ضقر مفاجاأة 

م�ضاركتها الأوىل.
ال�������ض���وي�������س، يالقي  ����ض���ت���اد  ف��ع��ل��ى 
الذي  الوحيد  اجل��زائ��ري  املنتخب 
ح��ق��ق اأرب���ع���ة ان���ت�������ض���ارات يف اأرب����ع 
م��ب��اري��ات ب��اإ���ض��راف م��درب��ه جمال 
ب��ل��م��ا���ض��ي، ن��ظ��ره ال��ع��اج��ي الذي 
يقدم باإ�ضراف اإبراهيم كامارا، اأداء 

ثابتا.
يف املقابل، يدخل املنتخب التون�ضي 
القاهرة،  يف  ال�����ض��الم  ���ض��ت��اد  اأر�����س 
ملا  م�ضابه  اأداء  ت��ق��دمي  ع��ن  ب��اح��ث��ا 
غانا،  �ضد  النهائي  ثمن  يف  قدمه 
بركالت  ب��ت��اأه��ل��ه  ان��ت��ه��ى  وال������ذي 
التي  مدغ�ضقر  مل��الق��اة  ال��رتج��ي��ح 
ت��وا���ض��ل م��غ��ام��رة مل ي��ح�����ض��ب لها 
تو�ضيع  م���ن  م�����ض��ت��ف��ي��دة  ح�������ض���اب، 
منتخبا   24 اىل  امل�ضاركة  ق��اع��دة 

بدل من 16.
ثانيا  ق��اري��ا  لقبا  اجل��زائ��ر  تنتظر 
اأر�ضها  الوحيد على  منذ تتويجها 
العام،  ذل����ك  م��ن��ذ   .1990 ع����ام 
ال�ضحراء  حم����ارب����و  ي��ت��م��ك��ن  مل 
م��ن رف���ع ال��ك��اأ���س جم����ددا، وعانوا 
النهائي،  ربع  ال��دور  لتخطي  حتى 
)املركز   2010 ن�ضخة  با�ضتثناء 

الرابع(.
املنتخب  ب���دا   ،2019 ن�����ض��خ��ة  يف 
ومنتع�ضا،  م��ن��ع�����ض��ا  اجل�����زائ�����ري 
ب���اإ����ض���راف ب��ل��م��ا���ض��ي ال�����ذي توىل 
مهامه �ضيف العام املا�ضي، واأجمع 
الن�ضباط  اأع��اد  اأن��ه  على  املعلقون 

�ضفوفه  يف  ����ض���م  م���ن���ت���خ���ب  اىل 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ج��وم يف الأع�����وام 
م�ضكالت  من  عانى  لكنه  املا�ضية، 
خمتلفة، ل�ضيما جلهة الن�ضباط 
نهائيات  ع��ن  اأب��ع��دت��ه  وال��ت��ك��ات��ف، 
رو�ضيا،  يف   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س 
واأدت اىل خروجه من الدور الأول 

لأمم اإفريقيا 2017 يف الغابون.
اأن���ه���ى امل��ن��ت��خ��ب الأخ�������ض���ر ال����دور 
وال�ضباك  الكاملة  بالعالمة  الأول 
النهائي  ثمن  يف  وحقق  النظيفة، 
بثالثية  غينيا  على  عري�ضا  ف��وزا 
نظيفة، يف نتيجة كانت الثانية من 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��وايل ب��ع��د التفوق 
الثالثة  اجل���ول���ة  يف  ت��ن��زان��ي��ا  ع��ل��ى 
املجموعة  مناف�ضات  م��ن  الأخ���رة 

الثالثة.
اأحد  ل���وروا،  كلود  الفرن�ضي  وق��ال 
عرفتهم  ال���ذي���ن  امل����درب����ني  اأب������رز 
ال�����ض��م��راء وي�����ض��رف حاليا  ال���ق���ارة 
على منتخب توغو، يف ت�ضريحات 
ملوقع “دي زي فوت” اجلزائري اإن 

املنتخب “منظم ب�ضكل مثايل«.

ي�����ح�����اول ب���ل���م���ا����ض���ي م���ن���ذ ب���داي���ة 
و�ضع  ���ض��اأن  م��ن  التقليل  البطولة 
الأبرز،  املر�ضح  مرتبة  يف  املنتخب 
كبرة  اأ���ض��م��اء  خ���روج  بعد  ل�ضيما 
واملغرب  امل�����ض��ي��ف��ة  م�����ض��ر  اأه���م���ه���ا 
الن�ضخة  لقب  حاملة  والكامرون 

املا�ضية.
بعد العبور اىل ربع النهائي، واجه 
عن  الأ�ضئلة  من  العديد  بلما�ضي 
“اختباء” اجلزائر وعدم اإقراره هو 
بالواقع الظاهر للعيان. رد بالقول 
خمتبئني،  غ���ر  اأو  “خمتبئون 
مر�ضحني...  غ���ر  اأو  م��ر���ض��ح��ون 
هذا ل يعني �ضيئا، اجلميع يدر�س 
اأك��رر من اأين  اأن  اأري��د  اجلميع. ل 
اأتينا. نحن نخرج من فرتة حرجة 
واأ�ضاف   .”2014 ع��ام  اىل  تعود 
نختبئ. اجلميع يرى”،  “نحن ل 
نكون  اأن  �ضيئا  يكلف  “ل  متابعا 
طموحني ولدينا اأهداف واإن كانت 
تبدو م�ضتحيلة. مل اأتوقع الفوز يف 
املجموعات”،  ب��دور  مبارياتنا  ك��ل 
را�ضني،  م��ن  اأك���رث  “نحن  متابعا 

�ضعداء جدا، الالعبون قدموا اأداء 
�ضجلوا  ه��دف��ا،  يتلقوا  مل  جميال، 

ثالثة«.
�ضاحل  عقبة  تكون  ل��ن  املقابل،  يف 
و2015،   1992 ب��ط��ل��ة  ال���ع���اج، 
يخ�ضر  مل  ف���امل���ن���ت���خ���ب  ����ض���ه���ل���ة. 
امل��غ��رب يف  اأم���ام  يتيم  بهدف  �ضوى 
اأداء ثابتا  املجموعة الرابعة، وقدم 
ناميبيا  نتائجه تخطي  اأبرز  كانت 
لدور  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  يف   1-4
املجموعات، قبل التفوق على مايل 

النهائي. ثمن  يف  -1�ضفر 
م�����ايل، اخت�ضر  ع��ل��ى  ال���ف���وز  ق��ب��ل 
اأحد  “ل  ب��ال��ق��ول  واقعيته  ك��ام��ارا 
املغرب  �ضتتجاوز  ب��ن��ني  اأن  اع��ت��ق��د 
�ضيان  ال��ن��ه��ائ��ي(، والأم������ر  )ث��م��ن 
اإفريقيا  ج���ن���وب  اىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
)اأق�ضت م�ضر يف الدور ذاته(. لذا 
ر�ضالة  بالفعل  كانت  النتائج  ه��ذه 
اىل كل املنتخبات”، موؤكدا اأنه على 
كل منتخب “تقدمي كل �ضيء لئال 
اأدوار  ينتهي به الأمر مع ندم” يف 
فر�ضة  اخلا�ضر  متنح  ل  اإق�ضائية 

ثانية.
التون�ضي  امل���ن���ت���خ���ب  ي���ط���ل���ق  مل 
ب���اإ����ض���راف امل�����درب ال��ف��رن�����ض��ي األن 
ج��ري�����س ك��ل م��ا يف ت��ر���ض��ان��ت��ه من 
يتمكن  مل  مباريات،  اأرب��ع  يف  اأداء. 
م�����ن اخل���������روج ف�����ائ�����زا يف ال���وق���ت 
الأ����ض���ل���ي. ف��ر���ض��ت��ه الأك�����ر كانت 
اأمام غانا يف ثمن النهائي الإثنني، 
ح��ي��ن��م��ا ب��ق��ي م��ت��ق��دم��ا ب��ه��دف طه 
الدقيقة  ح��ت��ى  اخل��ن��ي�����ض��ي  ي��ا���ض��ني 
املحظور  وق����ع  ع��ن��دم��ا   ،2+90
ب��ه��دف ب���ال���ن���ران ال�����ض��دي��ق��ة من 
املدافع رامي بدوي الذي دخل قبل 
ذلك بنحو دقيقتني، بديال من... 

م�ضجل الهدف ذاته.
ث�����الث�����ة اأه��������������داف ف����ق����ط ك���ان���ت 
املباريات  يف  التون�ضية  احل�ضيلة 
الأرب��ع الأوىل. رغم ذل��ك، ل يزال 
يثر  ما  هو  املرمى  حرا�ضة  مركز 
الأ�ضئلة. خطاأ يف كل من املباراتني 
م�ضطفى  ب���ن  ل���ف���اروق  الأول����ي����ني 
تعادلني  تون�س  كلفا  ح�ضن  وم��ع��ز 
مع اأنغول ومايل، قبل نهاية �ضلبية 

)�ضفر-�ضفر( مع موريتانيا.
اأمام غانا، كان ح�ضن هو الأ�ضا�س، 
ان  وداف��ع بجدارة عن مرماه، اىل 
الرتجيح.  رك���الت  م��وع��د  اق���رتب 
راه����ن ج��ري�����س ع��ل��ى ال���دف���ع بنب 
اأث���������ارت  خ�����ط�����وة  م�������ض���ط���ف���ى، يف 
اع��رتا���ض��ا وا���ض��ع��ا م��ن ح�ضن �ضمل 
امل�ضتطيل  م�����غ�����ادرة  يف  ال����ت����اأخ����ر 
الأخ�ضر، عدم التقدم اىل منت�ضف 
امللعب مل�ضافحة زميله، وحماولت 
الفرجاين  م��ن  وت��ه��دئ��ة  لق��ن��اع��ه 
ووهبي  امل�ضاكني  وي��و���ض��ف  �ضا�ضي 

اخلزري.
جن�����ح ره��������ان ج���ري�������س ع���ل���ى بن 
م�����ض��ط��ف��ى، ومت���ك���ن الأخ������ر من 
�ضد ركلة ترجيحية، ما كان كافيا 

لتاأهل ن�ضور قرطاج.
وكتب  ت�ضرفه،  بعد  ح�ضن  اع��ت��ذر 
“مبارك  الثالثاء  “تويرت”  على 
ال���ع���ودة اىل حادث  اأري�����د  ت��ون�����س. 
الأم�س واأبداأ بالعتذار من مدربي، 
املنتخب  م�ضجعي  وك���ل  زم���الئ���ي، 
به  ق���ام  م��ا  اأن  م��ع��ت��را  الوطني”، 
يعود اىل “�ضغط املرحلة وحما�ضي 

للعب يف �ضبيل علم بالدي«.
تون�س  اىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  الآن  امل���ه���م 
ه���و رب����ع ال���ن���ه���ائ���ي، ال������دور ال���ذي 
ت��ب��ل��غ��ه ل��ل��م��رة ال�����ض��اد���ض��ة م��ن��ذ ما 
عام  الوحيد  بلقبها  تتويجها  بعد 

اأر�ضها. على   2004
�ضتكون  ت����ون���������س  م�����واج�����ه�����ة  يف 
م��دغ�����ض��ق��ر، امل����ف����اج����اأة الأك�������ر يف 
التي  البطولة  م��ن  الن�ضخة  ه��ذه 
يف  الأوىل  للمرة  غمارها  تخو�س 
ت��اري��خ��ه��ا، واأن��ه��ت ال���دور الأول يف 
اأن  قبل  الثانية،  املجموعة  �ضدارة 
تفوز على الكونغو الدميوقراطية 
بركالت   2-4 ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  يف 

الرتجيح، بعد التعادل 2-2.

•• القاهرة-الفجر

قال املدير الفني للمنتخب التون�ضي األن جري�س اإنه يتوقع 
مباراة �ضعبة اأمام منتخب مدغ�ضقر، الذي يعد من املنتخبات 
املتميزة يف بطولة كاأ�س الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم 
املقامة حالياً يف م�ضر، مبدياً قلقه من اإجهاد لعبيه، وذلك 
اإ�ضتاد  على  اخلمي�س،  اليوم  املقررة  الفريقني  مواجهة  قبل 

ال�ضالم �ضمن مناف�ضات دور الثمانية.

واأ�ضاف جري�س يف موؤمتر �ضحايف للحديث عن املباراة، اأن 
منتخب مدغ�ضقر ل يعتمد يف الأداء على القوة البدنية مثل 
باإمكانيات  يتمتع لعبوه  بل  اأفريقيا  املنتخبات يف  عدد من 
وم����ه����ارات ج���ي���دة اإىل ج���ان���ب احل��م��ا���س ال�����ض��دي��د وال�����روح 
اجلماعية. واأبدى جري�س قلقه من اإجهاد لعبيه قائاًل، اإن 
مباراة دور ال�16 اأمام غانا، التي ح�ضمت ل�ضالح تون�س 4-5 
1-1 يف  ب�ضربات اجلزاء الرتجيحية بعد تعادل الفريقني 

الوقتني الأ�ضلي والإ�ضايف كانت �ضعبة للغاية.

واأ�ضار جري�س اإىل اأن فارق اليومني بني مباراتي دور ال�16 
ودور الثمانية، لي�ضا كافيني للح�ضول على الراحة الكافية، 
املقبلة  مباراتنا  و�ضنخو�س  واقع  اأمر  اأمام  “لكننا  م�ضيفاً: 

بكل قوة«.
لعبنا  واأن��ن��ا  خا�ضة  كافيني  لي�ضا  “يومان  جري�س:  واأك���د 
ويجب علينا اأن  اجلزاء  ركالت  اإىل  بالإ�ضافة  دقيقة   120
فريقنا  وجنهز  جهدنا  ق�ضارى  ون��ب��ذل  الأم���ر  م��ع  نتعامل 

باأف�ضل �ضكل«. 

مدرب تون�س ي�صكو الإجهاد قبل مواجهة مدغ�صقر

اختبار ُطموح للجزائر وجدارة لتون�س بربع النهائي  

غونار  اأويل  ال��روج��ي  يونايتد  مان�ض�ضرت  م���درب  ع��دَّ 
اإمكانية  ع��ن  تتحدث  التي  ال�ضائعات  ب��اأن  �ضول�ضكاير 
فريقه  عن  بوغبا  ب��ول  الفرن�ضي  الو�ضط  لع��ب  رحيل 

هي جمرد “كالم وكالء«.
وجاء كالم �ضول�ضكاير خالل مع�ضكر الفريق يف مدينة 
برث الأ�ضرتالية ردا على ما قاله مدير اأعمال بوغبا، 
مينو رايول الذي اأعرب عن اأمله يف التو�ضل اإىل اتفاق 
ير�ضي جميع الأطراف بعد رغبة موكله بالرحيل عن 

النادي الإنكليزي ال�ضمايل.
وقال �ضول�ضكاير يف موؤمتر �ضحايف 

ع���رو����س  اأي��������ة  ن���ت���ل���ق  “مل 
لالعبينا. الوكالء يتكلمون 
مان�ض�ضرت  ن���ح���ن  دائ�����م�����ا. 
ل�ضنا  وب����ال����ت����ايل  ي���ون���اي���ت���د 
جمرين على بيع لعبني«.
تكون  “عندما  واأ�����ض����اف 

مان�ض�ضرت  يف 

“ال�ضائعات” اىل  الأم��ور  هذه  ترز  اأن  تتوقع  يونايتد 
ال�ضطح خالل ال�ضيف«.

و�ضرح رايول يف ات�ضال هاتفي مع اذاعة “توك �ضبورت” 
لقد  اأذى.  باأي  الالعب  يقم  “مل  الثالثاء  الريطانية 

اأظهر احرتاما وحرفية عالية يف جميع املجالت«.
طويلة.  ف��رتة  منذ  م�ضاعره  ال��ن��ادي  “يدرك  واأ���ض��اف 
غياب  يف  بانتقاده  ال�ضخا�س  بع�س  قيام  املوؤ�ضف  م��ن 
مل  ال��ن��ادي  لأن  اأملي  خ��اب  وق��د  ال�ضحيحة.  املعلومات 

يتخذ اأي موقف جتاه هذا الأمر«.
جلميع  م���ر����ض���ي���ا  ح����ال  جن����د  اأن  يف  “ناأمل  وت����اب����ع 

الأطراف«.
الإ�ضباين  املرمى  حار�س  و�ضع  عن  �ضول�ضكاير  وحتدث 
ومل  املقبل  املو�ضم  عقده  ينتهي  ال��ذي  خيا  دي  ديفيد 
يتو�ضل الطرفان حتى الآن اىل جتديده بقوله “يقوم 
ديفيد بالتفاو�س على العقد اجلديد وناأمل يف التو�ضل 
اىل اتفاق. اأنا اإيجابي يف هذا ال�ضدد، واأكرر مرة جديدة 
�ضفوف  يف  يتواجد  ديفيد  لأن  وحمظوظ  �ضعيد  ب��اأين 

فريقنا«.
وك�ضف باأن فريقه ل يزال يبحث عن لعبني 
“ل  ال�ضدد  لتعزيز �ضفوفه وق��ال يف هذا 
�ضبورون  نحن  ال�����ض��وق.  نعاين  زل��ن��ا 
ول يتعني علينا دفع مبالغ طائلة، 
نريد التعاقد مع الالعب املنا�ضب 

بال�ضعر املنا�ضب«.
حتى  احلمر  ال�ضياطني  و�ضم 
الدويل  ال��وي��ل��زي  اجل��ن��اح  الآن 
والظهر  ج��ي��م�����س  دان�����ي�����ال 
بي�ضاكا  وان  اأرون  الأمي����ن 
وكري�ضتال  �ضوان�ضي  من 
تواليا، ول يزال  بال�س 
ي��ب��ح��ث ع���ن ق��ل��ب دفاع 
الإنكليزي  ي��ك��ون  ق���د 
ال����������������������دويل ه�����������اري 
ماكغواير من لي�ضرت 
وع�����ن لعب  ���ض��ي��ت��ي 
تتحدث  ح��ي��ث  و���ض��ط 
امكانية  ع���ن  ال�����ض��ح��ف 
�ضبورتينغ  لع������ب  ����ض���م 
ل�ضبونة ومنتخب الرتغال 

برونو فرناندي�س.

ن�ضف  م��رات،ال��دور  �ضبع  باللقب  الفائزة  وليام�س  �ضرينا  الأمركية  بلغت 
النهائي من بطولة وميبلدون، ثالثة البطولت الأربع الكرى، يف كرة امل�ضرب 
للمرة الثانية ع�ضرة يف م�ضرتها الحرتافية، وذلك بعد فوزها على مواطنتها 
هاليب  �ضيمونا  ال��روم��ان��ي��ة  واأك��م��ل��ت   . و3-6  و6-4   4-6 ري�ضك  األ��ي�����ض��ون 
الذهبي.  املربع  �ضرتيكوفا  باربورا  والت�ضيكية  �ضفيتولينا  اإيلينا  والأوكرانية 
واحتاجت �ضرينا “37 عاما” اىل 121 دقيقة حل�ضم املواجهة الأوىل بينها 
الإثنني  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  فجرت  كانت  التي  ري�ضك  مواطنتها  وبني 
باإق�ضائها الأ�ضرتالية اآ�ضلي بارتي امل�ضنفة اأوىل عامليا من الدور ثمن النهائي.

لقبها  م��ن  ف��وزي��ن  بعد  وب��ات��ت على  ل�ضرينا يف وميبلدون  ال�97  ال��ف��وز  وه��و 
الكبر ال�24 ومعادلة الرقم القيا�ضي لعدد الألقاب يف البطولت الكرى الذي 
حتمله الأ�ضرتالية مارغريت كورت “24 لقبا«. واحتاجت وليام�س اإىل اأكرث 
من �ضاعتني لتح�ضم املباراة يف �ضاحلها وقالت “اأنا را�ضية متاما عما قدمته. 

ما كنت لفوز باملباراة لو خ�ضتها قبل اأ�ضبوعني«.
على  مناف�ضتي  تغلبت  لقد  فائزة.  اخل��روج  يف  لنجاحي  �ضعيدة  “اأنا  واأ�ضافت 

لعبات رائعات وكانت قريبة من حتقيق الفوز اليوم«.
وكانت بداية املباراة ل�ضالح ري�ضك التي ك�ضرت ار�ضال �ضرينا يف ال�ضوط الثالث 
التحية يف  3-1، لكن املخ�ضرمة ردت  2-1 ثم  من املجموعة الأوىل لتتقدم 

ال�ضوط ال�ضاد�س مدركة التعادل 3-3.
وا�ضتعادت ري�ضك التفوق بك�ضر ار�ضال �ضرينا يف ال�ضوط ال�ضابع لتتقدم 3-4، 
ومرة اأخرى ردت �ضرينا التحية مدركة التعادل 4-4 وتقدمت 5-4 قبل ان 
يف   4-6 تك�ضر ار�ضال ري�ضك يف ال�ضوط العا�ضر وتنهي املجموعة يف �ضاحلها 
حتى ال�ضوط الثامن  الثانية  املجموعة  يف  نف�ضه  التعادل  وفر�س  دقيقة.   37
4-4 قبل ان تك�ضر ري�ضك ار�ضال مواطنتها يف التا�ضع لتتقدم 5-4 ثم ك�ضبت 
فار�ضة جمموعة   ،43 6-4 يف  املجموعة يف �ضاحلها  لتنهي  العا�ضر  ال�ضوط 
الثالثة احلا�ضمة، ك�ضرت ري�ضك ار�ضال �ضرينا يف ال�ضوط  ثالثة حا�ضمة. ويف 
ك�ضرت  ثم   ،1-1 التعادل  مدركة  مبا�ضرة  التحية  ردت  الأخ���رة  لكن  الول، 
تداركت  ري�ضك  لكن   ،1-3 لتتقدم  الرابع  ال�ضوط  يف  الثانية  للمرة  ار�ضالها 
اىل  الفارق  �ضرينا مقل�ضة  ار�ضال  ك�ضرت  ال�ضوط اخلام�س عندما  املوقف يف 
ري�ضك يف  ار�ضال  ك�ضر  يف  �ضرينا  وجنحت   .3-3 التعادل  اأدرك��ت  ثم   3-2
ال�ضوط الثامن لتتقدم 5-3 قبل ان تك�ضب ال�ضوط التا�ضع وتنهي املجموعة يف 
�ضاحلها 6-3 يف 41 دقيقة. وتلتقي �ضرينا يف دور الأربعة الت�ضيكية باربورا 

�ضرتيكوفا الفائزة على الريطانية جوهانا كونتا 7-6 )7-5( و1-6.
ال�ضينية  مغامرة  �ضابعة  امل�ضنفة  هاليب  �ضيمونا  الرومانية  اأنهت  املقابل  يف 

جانغ �ضواي عندما تغلبت عليها 7-6 )7-4( و1-6.
واحتاجت هاليب اإىل �ضاعة و26 دقيقة لبلوغ دور الأربعة للبطولة الإنكليزية 
للمرة الثانية يف م�ضرتها الحرتافية بعد الوىل عام 2014 عندما خرجت 
ار�ضال  وك�ضرت  بقوة  امل��ب��اراة  جانغ  وب���داأت  بو�ضار.  اأوجيني  الكندية  ي��د  على 
هاليب يف ال�ضوط الثاين لتتقدم -2�ضفر ثم -3�ضفر، لكن الرومانية عادت 
بقوة فردت التحية يف ال�ضوط ال�ضابع مقل�ضة الفارق اىل 3-4 قبل اأن تدرك 
التعادل 4-4 ثم 5-5 و6-6 فار�ضة �ضوطا فا�ضال ح�ضمته يف �ضاحلها 4-7 
وبالتايل املجموعة 7-6 يف 58 دقيقة. وفر�ضت هاليب اأف�ضليتها يف املجموعة 
 1-5 لتتقدم  وال�ضاد�س  الرابع  ال�ضوطني  يف  ال�ضينية  ار�ضال  وك�ضرت  الثانية 

قبل ان تك�ضب ال�ضابع وتنهيها يف �ضاحلها 6-1 يف 29 دقيقة.
اأعرف  كنت  اأنني  من  الرغم  على  الأوىل  املجموعة  يف  “قاتلت  هاليب  وقالت 
اأنها �ضت�ضرب بقوة”، م�ضيفة “قدمت اأف�ضل اأداء يل على املالعب الع�ضبية يف 
م�ضرتي«. وتابعت “لدي احليوية وا�ضعر باين يف كامل لياقتي البدنية وواثقة 

عندما ادخل ار�ضية امللعب«.

�صول�صكاير: ال�صائعات حول 
بوغبا »كالم وكالء« 

�صريينا وهاليب مبربع الذهب يف وميبلدون

اأب����دى م����درب امل��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ري ل��ك��رة ال��ق��دم جمال 
ال�ضوي�س  يف  املرتقبة  امل��واج��ه��ة  ع�ضية  ح���ذره  بلما�ضي 
“التاريخ واخلرة”،  �ضد �ضاحل العاج، املنتخب �ضاحب 
يف الدور ربع النهائي لكاأ�س الأمم الإفريقية، على رغم 
ق��دم��ه اجل��زائ��ري��ون ح��ت��ى الآن يف  ال���ذي  ال��ق��وي  الأداء 

البطولة.
الأف�����ض��ل و�ضع  اأداء م��ن  ت��ق��دم  ال��ت��ي  وتخو�س اجل��زائ��ر 
يف  ث��ان  لقب  لنيل  املر�ضحني  اأب���رز  م�ضاف  يف  منتخبها 
تاريخه بعد 1990 على اأر�ضه، مواجهة اخلمي�س �ضد 
املنتخب العاجي املتوج بلقب 1992 و2015، علما باأنه 
اأطاح يف الطريق نحو لقبه الأخر، مبنتخب “حماربي 
انتهت  م��ب��اراة  ال��ن��ه��ائ��ي يف  رب���ع  ال����دور  ال�ضحراء” م��ن 

بنتيجة 1-3.
اأن  على  بلما�ضي  �ضدد  الأرب��ع��اء،  ال�ضحايف  موؤمتره  ويف 
املباراة لن تكون “اختبارا”، بل “مباراة ربع نهائي يجب 

اأن نفوز بها للعبور اىل الدور املقبل«.
كاأ�س  للقب  اأي�ضا  مر�ضح  منتخب  العاج  “�ضاحل  وتابع 
اإف��ري��ق��ي��ا م��ع ك��ل لع��ب��ي��ه اجل��ي��دي��ن ال��ذي��ن ي��ل��ع��ب��ون يف 
بطولت جيدة. هم لعبو خرة، لديهم اقتناع بالقدرة 

على الفوز، حققوا اللقب يف 2015«.
“هذا منتخب ل��دي��ه ه��ذا ال��ت��اري��خ واخل���رة مع  اأَ���ض��اف 
الفوز”، قبل اأن يحذر من “مناف�س �ضعب واللعب �ضده 

�ضيكون دقيقا غدا«.
ثمن  يف  وم���ايل  ال��ع��اج  �ضاحل  م��ب��اراة  بلما�ضي  وا�ضتعاد 
ال��ن��ه��ائ��ي الإث���ن���ني، وال��ت��ي خ���رج ال��ع��اج��ي��ون ف��ائ��زي��ن بها 
امل���درب اجلزائري  اع��ت��ره  م��ا  ب��ه��دف نظيف، على رغ��م 
�ضيطرة مالية وقدرة على هز ال�ضباك ل�ضيما يف ال�ضوط 

الأول.
املباراة  تلك  اأن  ال�ضابق  اجلزائري  ال��دويل  النجم  وراأى 
دون  عليه  ت�ضيطر  ان  ميكن  املنتخب  ه��ذا  “اأن  اأظ��ه��رت 
الفوز عليك”،  املطاف من  اأن ت�ضجل، ويتمكن يف نهاية 
ما �ضيتطلب اأن يقوم لعبوه “بكل �ضيء لنكون مركزين 
اذا  ق��وى،  ت��وازن  عبارة عن  الأم��ر  و�ضيكون  وم�ضممني، 
ك��ان��وا اأق����وى م��ن��ا ���ض��ي��ف��وزون امل���ب���اراة ل��ن ت��ك��ون �ضهلة ل 

لطرف ول لالآخر«.
وكرر املدرب اجلزائري رف�ضه لعتبار املنتخب اجلزائري 
الكاملة يف �ضدارة  اأنهى دور املجموعات بالعالمة  الذي 
املجموعة الثالثة، وهو املنتخب الوحيد الذي حقق اأربع 
البطولة،  يف  الآن  حتى  الأرب���ع  مبارياته  يف  ان��ت�����ض��ارات 
مر�ضحا اأبرز من غره للقب الن�ضخة الثانية والثالثني 

من البطولة.
ومل يخف بلما�ضي اأنه �ضاق ذرعا بالأ�ضئلة حول تر�ضيح 
الذي  ال�ضحافيني  لأح���د  ب��ال��ق��ول  ال�����ض��ح��راء،  حم��ارب��ي 
ابتكارا يف  اأك��رث  اأن تكونوا  “عليكم  الأم��ر  �ضاأله عن هذا 
الآن،  حتى  اأهدافا  مرمانا  يتلق  “مل  اأ�ضاف  الأ�ضئلة”. 
لن ناأ�ضف على ذلك الفكرة هي اأن نكون �ضلبني دفاعيا، 
اأق��ل عدد ممكن من  اأردن��ا الذهاب بعيدا علينا تلقي  اذا 

الأهداف«.
اأرب���ع  ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف  ب��ال�����ض��ب��اك  اح��ت��ف��اظ اجل���زائ���ر  واإزاء 
الأ�ضا�س  احل��ار���س  على  بلما�ضي  فيها  اعتمد  م��ب��اري��ات 
راي�س مبلوحي، �ضجل املنتخب ت�ضعة اأهداف، �ضتة منها يف 
املباراة الأخرة لدور املجموعات اأمام تنزانيا )-3�ضفر( 
الحتياطيني،  من  غالبيتها  بت�ضكيلة  خا�ضها  مباراة  يف 

وبالنتيجة ذاتها اأمام غينيا يف الدور ثمن النهائي.

بلما�صي حذر اأمام »تاريخ وخربة« �صاحل العاج 

حكم مباراة الأرجنتني والربازيل: 
الـ »فار« لن تنهي اأخطاء احلكام

اأكد احلكم الإكوادوري رودي زامرانو، الذي اأدار مباراة الأرجنتني والرازيل 
يف ن�ضف نهائي كوبا اأمريكا 2019، على الرغم من اأن تقنية حكم الفيديو 
امل�ضاعد ال�”فار” تعد اأداة م�ضاعدة، اإل اأنها لن تتمكن هي اأو اأي تقنية اأخرى 

من جتنب اأخطاء احلكام يف كرة القدم.
وقال زامرانو يف حوار مع اإذاعة Super K-800 املحلية “تقنية الفار 
ل ميكنها �ضمان عدم وجود اأخطاء، هذا الأمر م�ضتحيل حتى يف وجود هذه 
متاماً  مقتنعون  احلكام  اأن  اإىل  لبالده  ع��اد  ال��ذي  احلكم،  واأ���ض��ار  التقنية”. 
من الأخطاء بن�ضبة كبرة”، ولكنه اأكد يف الوقت  قللت  لأنها  الفار  “بوجود 

ذاته اأنها “لن تختفي متاماً«.
لقطات  �ضهدت  “ال�ضيلي�ضاو” بثنائية نظيفة،  التي ح�ضمها  املباراة  اأن  يذكر 
باحت�ضاب  “الألبي�ضيلي�ضتي” ال��ذي طالبوا  اجل��دل من جانب لعبي  اأث��ارت 
ركلتي جزاء. وبعد املباراة واجه احلكم الإكوادوري انتقادات لذعة من لعبي 

الأرجنتني، على راأ�ضهم ليونيل مي�ضي، ومن املدرب ليونيل �ضكالوين.
واأن هناك  ال�”فار”،  التوا�ضل مطلقاً مع حكام  اأنه مل يفقد  واأكد زامرانو 
الكثر من الأكاذيب وال�ضائعات التي اأثرت حول طاقم احلكام بعد املباراة، 

مثل اإنه كان “متوتراً” ب�ضبب ح�ضا�ضية املباراة.
الأرجنتيني  النجم  ت�ضريحات  م��ن  اندها�ضه  ع��ام��اً  ال�41  �ضاحب  واأب���دى 

ليونيل مي�ضي بعد املباراة.
وقال يف هذا ال�ضدد: “هو لعب �ضاأنه ك�ضاأن باقي الالعبني داخل امللعب، ومل 
املواقف وحت��دث معي  اق��رتب مني يف بع�س  اأي م�ضكلة كبرة،  بيننا  حتدث 
الت�ضريحات،  بهذه  �ضيخرج  اأنه  اأتخيل  اأي�ضاً، مل  اأنا  وباملثل  بطريقة طيبة، 

ولكن هذا قراره«.
اأنه بنهاية مباراة بهذا احلجم  اأنه كان على يقني  واأمت ت�ضريحاته بالتاأكيد 

اخلا�ضر للبحث عن متهم، والطرف الأ�ضعف هو احلكم«. الفريق  “�ضيخرج 



ينفق 240 األف دولر لتجميد جثته 
اإىل  الإن�ضان  لإع���ادة  تقنيات  تطوير  على  وباحثون  علماء  يعمل 
احلياة بعد موته، ولذلك يرغب مايك كارتر يف اأن يكون من اأول 

اخلا�ضعني لتجميد جثثهم بعد وفاتهم. 
عند اإعالن وفاة كارتر، �ضيعمل متطوعون من جميع اأنحاء اململكة 
املتحدة، على التاأكد من ا�ضتمرار تدفق الأوك�ضجني، ومنع اأي تلف 
�ضت�ضتمر  التي  الرحلة  يف  الأوىل  اخلطوة  وهي  دماغه،  يف  نهائي 
ع�ضرات، اأو مئات الأعوام لتجميد جثة كارتر، على اأمل اأن يطور 
الباحثون قد طوروا التقنيات الالزمة لتن�ضيط ج�ضده مرة اأخرى. 
اأ�ضطوانة نرتوجني  �ضتبقى جثة كارتر داخل  الوقت،  وحتى ذلك 
واأنفق لذلك  196 درجة مئوية،  اإىل ناق�س  �ضائل، بحرارة ت�ضل 
الغر�س نحو 170 األف جنيه ا�ضرتليني )240 األف دولر( ح�ضب 

�ضحيفة مرور الريطانية.

»يقتل« حفيدته الر�صيعة بخطاأ خميف
ت�ضبب جد يف مقتل حفيدته ال�ضغرة، بعد اأن اأ�ضقطها ب�”اخلطاأ” 
م���ن ���ض��ف��ي��ن��ة ���ض��ي��اح��ي��ة يف ب��ورت��وري��ك��و، وف���ق م���ا ذك����رت �ضحيفة 

“اإندبندنت” الريطانية.
 18 عمرها  يتعد  مل  التي  الأمركية  الر�ضيعة  اإن  امل�ضدر  وق��ال 
را�ضية يف  كانت  التي  لل�ضفينة،  ال�11  الطابق  �ضقطت، من  �ضهرا، 
�ضان خوان. وتابع “املكان الذي �ضقطت منه الفتاة يرتفع بنحو 45 

مرتا عن �ضطح الأر�س.. وال�ضقوط كان باخلطاأ«.
اأنها من  ووفقا لتقارير اإعالمية حملية، فاإن الفتاة، التي يعتقد 
ولية اإنديانا، كانت يف ذراع جدها، الذي كان يحملها بالقرب من 

نافذة مفتوحة، م�ضيفة اأنها �ضقطت باخلطاأ من بني يديه.
وقال متحدث با�ضم �ضركة “رويال كاريبيان”، التي متلك ال�ضفينة 
“ن�ضعر بحزن عميق اإزاء احلادث املاأ�ضاوي الذي وقع يوم الأحد.. 

قلوبنا مع عائلة ال�ضحية«.
احرتاما  الأ�����ض����رة..  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة  “قدمنا  وت���اب���ع: 
خل�ضو�ضية اأفراد ال�ضحية، لن نديل بتعليقات اأكرث عن احلادث«. 

وكانت الفتاة يف عطلة مع والديها، و�ضقيقها الأ�ضغر، واأجدادها.

البيت الأبي�س ينتقم من في�صبوك وتويرت 
و�ضائل  ات  ملن�ضّ “قّمة  الأ���ض��ب��وع  ه��ذا  الأب��ي�����س  البيت  ي�ضت�ضيف 
التوا�ضل الجتماعي” يرّجح اأن ي�ضتغّلها الرئي�س دونالد ترامب 
“�ضيليكون  الكرى يف  الإنرتنت  �ضركات  ل�ضّن هجوم جديد على 
دعوة  وتويرت،  في�ضبوك  �ضّيما  ول  بع�ضها،  يتلّق  مل  التي  فايل” 

حل�ضور املنا�ضبة.
وقّدم البيت البي�س تفا�ضيل قليلة عن هذا اللقاء املقّرر اخلمي�س 
مع “قادة العامل الرقمي” ملناق�ضة “الفر�س والتحديات يف بيئة 
ترامب  دون��ال��د  ت�ضعيد  م��ع  القمة  وت��ت��زام��ن  ال��ي��وم«.  الإن��رتن��ت 
اأّن  م��ّدع��ي��اً  ب�”التحّيز”،  ال��ك��رى  الإن���رتن���ت  ملن�ضات  اّت��ه��ام��ات��ه 
على  املحافظة،  الأ���ض��وات  يقمعون  املن�ضات  ه��ذه  ع��ن  امل�ضوؤولني 
الّرغم من العدد الكبر ملتابعيه على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي. 
امتنع  فيما  للح�ضور،  دع��وة  يتلّق  اأّن��ه مل  الثنني  في�ضبوك  واأّك��د 
ا�ضتبعاده  مّت  اأّن��ه  اإعالمية ذكرت  لكّن تقارير  التعليق،  تويرت عن 
اأّن م��ن ب��ني امل��دع��وي��ن م��وؤ���ّض�����س �ضركة  اأي�����ض��اً. يف امل��ق��اب��ل ت����رّدد 
“بروجكت فريتا�س”، وهي جمموعة نا�ضطة تّدعي اأنها تخرتق 
�ضركات التكنولوجيا لتثبت املزاعم بتحّيزها، وفق بريد اإلكرتوين 
جمموعات  اأّن  بو�ضت  وا�ضنطن  �ضحيفة  وذك���رت  املجموعة.  م��ن 
ن�ضطة اأخرى، مت تقييد الو�ضول اإليها عر الإنرتنت، كانت اأي�ضاً 

مدرجة يف قائمة ال�ضيوف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

توليد الطاقة من روؤو�س الرجال ال�صلع!
تو�ضل علماء لطريقة  ل�ضعرهم، حيث  وفقدانهم  بال�ضلع  اإ�ضابتهم  األ يحزنوا عند  الرجال  �ضيتوجب على  رمبا 

ميكن من خاللها ا�ضتغالل �ضلع الرجال لتوليد طاقة متجددة!
اأطلقت �ضركة اإ�ضبانية نا�ضئة، بالتعاون مع جامعة فالن�ضيا التقنية، م�ضروع تكنولوجيا غريبة من نوعها ميكن من 

خاللها توظيف ال�ضلع لدى الرجال من اأجل توليد طاقة متجددة با�ضتخدام اأ�ضعة ال�ضم�س.
فاقت  نتائج  وحققت  رجال   42 على  اختبارها  مت  والتطوير،  التجربة  قيد  مازالت  التي  اجلديدة،  التكنولوجيا 
متاحا  �ضيكون  الت�ضغيل  نظام  اأن  الإ�ضبانية  ال�ضركة  واأعلنت   .  There is news موقع  ذك��ره  ملا  وفقا  التوقعات، 

لعر�ضه للبيع يف �ضيف العام احلايل 2019.
وتقوم التكنولوجيا على ا�ضتخدام ال�ضلع ك�ضطح يلتقط اأ�ضعة ال�ضم�س ثم يحوله اإىل طاقة يتم تخزينها ببطاريات 
الهاتف  �ضحن  مثل  متعددة  لأغرا�س  الطاقة لحقا  تلك  ا�ضتخدام  بحيث ميكن  معه،  امل�ضتخدم  يحملها  �ضغرة 
الراأ�س، من خالل  �ضريحة �ضغرة يف  زراع��ة  الرجل  �ضيتطلب من  الطاقة  النوع من  اأن توليد هذا  اإل  املحمول. 
اإجراء عملية جراحية ب�ضيطة، من اأجل التمكن من حتويل اأ�ضعة ال�ضم�س ال�ضاقطة على الراأ�س اإىل طاقة ميكن 

ا�ضتخداماها لحقا.
ووفقا ملوقع جملة  Innovators، ميكن للروؤو�س ال�ضلعاء اأن تعمل ب�ضكل اأكرث كفاءة من األواح الطاقة ال�ضم�ضية 

امل�ضتخدمة ب�ضبكات توليد الطاقة، حيث تقوم بعك�س اأ�ضعة ال�ضم�س بقوة وب�ضرعة.
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بعد 80 عاما.. وفاة ال�صيارة الأ�صطورة
الأ�ضبوع  هذا  بيتلز  ط��راز  من  �ضيارتها  انتاج  فولك�ضفاغن  �ضركة  �ضتوقف 
مب�ضنعها يف بويبال باملك�ضيك. هذه هي نهاية الطريق ل�ضيارة ترمز للعديد 

من الأمور على مدار تاريخ امتد لثمانية عقود منذ 1938.
اأملانيا  �ضاعات  اأك��رث  من  ج��زءاً  ب�”اخلنف�ضاء”  ال�ضهرة  ال�ضيارة  وكانت 
رمزاً  وكانت  اأب��داً.  النجاح  له  يتحقق  مل  للنازية  م�ضروعاً  ها  بعدِّ ظالماً، 
الطبقة  وازده���ار  الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد  القت�ضادية  اأملانيا  لنه�ضة 
كما  اأجمع.  العامل  يف  بها  واع��رتف  بيعت  العوملة  على  وكمثال  املتو�ضطة. 
وف��وق كل هذا لتزال  املتحدة.  الوليات  ال�ضتينيات يف  لثقافة  رم��زاً  كانت 

ال�ضيارة متميزة بت�ضميمها، متاماً كزجاجة كوكاكول.
خم�ضة  اأو  لأرب��ع��ة  ومقاعد  م�ضتدير  هيكل   - لل�ضيارة  الأ�ضلي  الت�ضميم 
اأ�ضخا�س، وزجاج اأمامي يكاد يكون راأ�ضياً، وحمرك يرد بالهواء يف خلفية 
تعيينه  مت  ال��ذي  بور�ضه،  فرديناند  النم�ضاوي  للمهند�س  يعود  ال�ضيارة- 
لتحقيق حلم اأدولف هتلر وم�ضروعه بت�ضنيع “�ضيارة لل�ضعب”، تنت�ضر من 
خاللها امللكية اخلا�ضة لل�ضيارات يف اأملانيا على غرار طراز ال�ضيارة “تي” 
�ضمات  بع�س  حتمل  ال�ضيارة  كانت  املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  ف��ورد  �ضركة  من 
وبع�س   ،1937 يف  ت�ضيكو�ضلوفاكيا  يف  “امل�ضنعة   97 تي  “تاترا  ال�ضيارة 

ال�ضبه بت�ضاميم املهند�س املجري بيال بارينيي التي ن�ضرها يف 1934.
من  وب���دًل  الثانية،  العاملية  احل��رب  ب�ضبب  لل�ضيارة  املكثف  الإن��ت��اج  األ��غ��ي 
انتاجها حتول امل�ضنع الكائن يف الريف اىل ال�ضرق من مدينة هانوفر اإىل 
اإنتاج املركبات الع�ضكرية، با�ضتخدام العمالة ق�ضراً من �ضائر اأنحاء اأوروبا، 

والتي كانت تعمل يف ظل ظروف مزرية.

اآمال كبرية بالعثور على مومياء امللكة نفرتيتي 
توت  داخ��ل قر  �ضرية  هناك غرفة  اأن  الإخبارية  نيوز  فوك�س  �ضبكة  اأو�ضحت 
موقعها  عر  ال�ضبكة  ونوهت  نفرتيتي.  امللكة  مومياء  ت�ضم  رمب��ا  اآم��ون  عنخ 
الإلكرتوين اإىل، اأن فريقا م�ضرتكا من علماء اآثار م�ضريني وبريطانيني الآثار 
يعتقدون اأن جمثان نفرتيتي موجود داخل مقرة توت عنخ اآمون. اأ�ضارت اإىل اأن 
باحثني من الفريق امل�ضرتك، اأجروا م�ضحا با�ضتخدام الرادار لقر “الفرعون 
اأيام، حتت اإ�ضراف وزارة الآثار امل�ضرية. وكانت عمليات امل�ضح   3 ال�ضاب”، ملدة 
ع�ضوية  وم��واد  �ضرية  غ��رف  هناك  اأن  ك�ضفت  اآم��ون  غنخ  ت��وت  لقر  ال�ضابقة 
موجودة خلف جدران املقرة ولكن مل يتاأكد اأحد من ماهيتها حتى الآن. وقال 
عامل الآثار الريطاين نيكول�س ريفز، اإن نفرتيتي مدفونة يف اإحدى الغرف 
اخللفية واإن عمليات م�ضح الرادار الأخرة تعطي م�ضداقية كبرة لهذا الأمر. 
وبح�ضب فوك�س نيوز، فاإن نتائج الرادار الأولية بينت اأن العلماء قد ي�ضطرون 
لتحطيم بع�س اجلدران يف قر توت عنخ اآمون ملزيد من البحث، م�ضرة اإىل 
اأن عمليات البحث �ضت�ضتمر يف املقرة حتى نهاية العام احلايل. وقالت اإن فريق 

العلماء ي�ضتخدم موادا كيميائية خا�ضة لتحليل نتائج الرادار.

جاي زي يدخل �صناعة 
املاريجوانا 

دخ�����ل م���غ���ن���ي ال��������راب امل���ل���ي���اردي���ر 
التي  ال���ق���ن���ب  ���ض��ن��اع��ة  زي  ج�����اي 
�ضيتوىل  حيث  �ضريع  ب�ضكل  تنمو 
بولية  ك��ال��ي��ف��ا  ���ض��رك��ة  يف  من�ضبا 
ب�ضفته  الأم��ري��ك��ي��ة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

خبرا ا�ضرتاتيجيا.
وق���ال���ت ال�����ض��رك��ة اخل���ا����ض���ة، التي 
���ض��ان ه���وزي���ه يف عام  ت��اأ���ض�����ض��ت يف 
معها  دخ���ل  زي  ج���اي  اإن   ،2015
�ضراكة طويلة الأم��د �ضركز فيها 
واملبدع  ال��ت��و���ض��ع��ي  الجت�����اه  ع��ل��ى 

لل�ضركة.
واأ�ضافت ال�ضركة يف بيان اأن مغني 
من�ضبه  ���ض��ي��ك��ون  ال�����ذي  ال�������راب، 
ال��ر���ض��م��ي ل��دي��ه��ا ه��و ك��ب��ر خراء 
اأي�ضا  �ضيزيد  التجارية،  العالمة 
بالعدالة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ج���ه���وده  م���ن 
الج���ت���م���اع���ي���ة م����ن خ�����الل زي�����ادة 
على  ال�ضابقني  ال�ضجناء  ت��دري��ب 

الوظائف.
“نريد  ب���ي���ان  يف  زي  ج����اي  وق�����ال 
القيام باأمر رائع ون�ضتمتع يف نف�س 

الوقت، ونقدم اخلر«.
و�ضاعد جاي زي يف وقت �ضابق من 
ت��اأ���ض��ي�����س ج��م��اع��ة معنية  ال��ع��ام يف 
بالعدالة اجلنائية تدعى “حتالف 
امل�������ض���اع���دة  ب����ه����دف  الإ�ضالح” 
ع��ل��ى اإخ�����راج م��ل��ي��ون اأم��ري��ك��ي من 
اخلم�س  ال�ضنوات  خالل  ال�ضجون 
اأو  م�ضروط  �ضراح  باإطالق  املقبلة 

مع و�ضعهم حتت املراقبة.

وفاة املمثل الأمريكي 
ريب تورن 

اأن املمثل  اإع��الم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
وامل����خ����رج الأم����ري����ك����ي ري�����ب ت����ورن 
احل��ا���ض��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة اإمي����ي تويف  
عائلته  وقالت  عاما.   88 عمر  عن 
وو�ضائل  ري��ب��ورت��ر  ه��ول��ي��وود  ملجلة 
اإن ت�����ورن ت����ويف يف  اإع������الم اأخ������رى 
م��ن��زل��ه. وازده�������رت م�����ض��رة تورن 
الفنية موؤخرا يف برامج تلفزيونية 
ويف  ���ض��و(  ���ض��ان��درز  )ذا لري  م��ث��ل 
اإن بالك(  اأفالم ناجحة مثل )من 
اأدوار  ب���ني  وم����ن  و)دودج������ب������ول(. 
تورن التي حازت الإعجاب دوره يف 
 1984 فيلم )ك��رو���س ك��ري��ك( ع��ام 
اأو�ضكار.  تر�ضح عنه جلائزة  والذي 
واأف����ادت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة ب��اأن��ه مل 
الوفاة،  ���ض��ب��ب  ع���ن  الإف�������ض���اح  ي��ت��م 
لكن تورن كان حُماطا حلظة وفاته 
ببناته وزوجته، املمثلة اميي رايت.

اأغرب طلب زواج من مكان يحب�س الأنفا�س      
بع�س  ويف  يختارون طرقا غريبة  ال�ضبان  ع��دد من  ب��ات 
الأحيان “ا�ضتثنائية” لطلب الزواج، وذلك لتخليد هذه 
اللحظة بال�ضوت وال�ضورة. ويف م�ضعى لت�ضجيل حلظة ل 
تن�ضى، ذكر موقع “تاميز ناو نيوز” اأن �ضابا من بريطانيا 
راودته فكرة طلب زواج غر م�ضبوقة، مما جعلها حديث 

ال�ضحف العاملية ومواقع التوا�ضل الجتماعي.
ووفق املوقع اقرتح كري�ضتيان ريت�ضاردز الزواج من بيك�س 
م��رتا، على �ضخرة مثبتة   915 ارتفاع  م��وريل من على 
تدعى  نرويجية  منطقة  يف  �ضخريني  منحدرين  ب��ني 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ري��ت�����ض��اردز،  وذك���ر  “كجراكبولنت«. 
“ذا �ضن” الريطانية  مع �ضحيفة  ح��وار  عاما، يف   33
يف  لكنني  ج���واب)ل(،  من  يتخوفون  ال�ضباب  “اأغلب  اأن 

احلقيقة كنت متخوفا من �ضيء اآخر«.
اأ�ضقط اخل��امت، وبهذا لن  اأن  “كنت متخوفا من  وتابع: 
“حل�ضن حظي  نكون قادرين على ا�ضرتجاعه”، م�ضيفا 
تلقيت اجلواب الإيجابي ب�ضكل �ضريع، وعدنا اإىل املنطقة 
“كنت مع ريت�ضاردز  الآمنة«. من جهتها، قالت موريل: 
يف رحلة اإىل الرويج ومل تكن لدي اأدنى فكرة عما كان 
كجراكبولنت  “منطقة  قائلة:  واأردف����ت  ل��ه«.  يخطط 
م�ضهورة بتوافد ال�ضياح عليها، مل اأكن اأتوقع اأنه �ضيختار 

هذا املكان لطلب الزواج مني«.

كنز يف اأغرب مكان.. واأ�صحابه تركوه عمدا
ق��ال��ت ال�����ض��ل��ط��ات الأم���رك���ي���ة اإن���ه���ا ع���رثت ع��ل��ى ماليني 
الدولرات خمباأة داخل حقائب، يف قارب تركه اأ�ضحابه بعد 
الثنني،  اأمركية،  اإع��الم  و�ضائل  وذك��رت  مطاردة.  عملية 
بورتوريكو  ال�ضواحل لحظوا مركبا يتحرك من  اإن خفر 
واأو�ضحت  اأن�������وار.  اأي  دون  م���ن  ف���رج���ن،  ج����زر  ب���اجت���اه 
ال�ضلطات اأنها تعقبت القارب، الذي غّر م�ضاره فجاأة فعاد 
اإىل بورتوريكو، وعندما اقرتب عنا�ضر الدوريات البحرية 
اإدارة اجلمارك  م��ن��ه. وق��ال��ت  اأ���ض��ح��اب��ه  ف��ر  ال���ق���ارب،  م��ن 
مليون   3.7 مبلغ  على  العثور  مت��ت  اإن��ه  احل���دود  وحماية 
ركاب  و���ض��وه��د  امل��رك��ب.  داخ���ل حقائب يف  م��وج��ودة  دولر 
اأكيا�س، وعندما اقرتب عنا�ضر  املركب وهم يقوم بتفريغ 

ال�ضلطات الأمركية من مركبهم، فروا منه.

�صورة لأغرب طاولة قهوة يف العامل
ت��رك��ي يعي�س يف مدينة  ا���ض��ت��خ��دام رج���ل  ر���ض��دت ���ض��ور 
الع�ضر  اإىل  ي��ع��ود  اأث���ري  لعمود  تركيا  جنوبي  مرع�س 

الروماين كطاولة ي�ضع عليها فناجني القهوة.
بوز  حم��م��د  اأن  ال��رتك��ي��ة،  “حرييت”  �ضحيفة  وذك����رت 
)74 عاما( الذي يعي�س يف حي يقع �ضمن حدود مدينة 
جرمانيا اكت�ضف العمود الأثري اأثناء ت�ضييد منزله عام 

.1977
الروماين،  الع�ضر  اإىل  يعود  ال��ذي  العمود،  عمر  ويبلغ 
اأهمية القطعة الأثرية  1500 عام، ومل يدرك بوز  نحو 
التي ح�ضل عليها، وغر من �ضكل اجلانب العلوي فقط، 
القهوة  فناجني  عليها  ي�ضع  طاولة  العمود  ي�ضبح  حتى 

واأكواب ال�ضاي. املغنية ميغان ترينور اأثناء ح�صورها العر�ض العاملي االأول لفيلم »The Lion King« يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا. »رويرتز«

اأدوات جديدة من 
اإن�صتغرام ملنع امل�صايقات

اأدوات  اإن�ضتغرام عن  ك�ضف تطبيق 
للم�ضايقات  ل��ل��ت�����ض��دي  ج���دي���دة 
ع��ر الإن���رتن���ت، يف ���ض��ي��اق جهوده 
اآمنة”  “بيئة  توفر  اإىل  الرامية 

للم�ضتخدمني.
ومن بني هذه الإجراءات اجلديدة، 
حت���ذي���ر ت�������ض���دره ب��رجم��ي��ة ذك���اء 
للم�ضتخدمني  ي��وج��ه  ا�ضطناعي 
مالحظات  ن�����ض��ر  ي���ن���وون  ال���ذي���ن 
مهينة على تطبيق ت�ضارك ال�ضور 

هذا.
م���دي���ر  م�����و������ض�����ري  اآدم  وق����������ال 
التدخل  “هذا  اإن  “اإن�ضتغرام” 
التفكر  فر�ضة  لالأ�ضخا�س  يتيح 
ويجنب  واإل��غ��ائ��ه��ا  مب��الح��ظ��ات��ه��م 
ع��ل��ى حمتويات  الط����الع  امل��ت��ل��ق��ي 

م�ضيئة«.
حتد  اأن  اأخ�����رى  اأداة  ����ض���اأن  وم����ن 
ال�ضيئة  امل���الح���ظ���ات  ت���دف���ق  م����ن 
�ضحية  م�����ض��ت��خ��دم  ح�����ض��اب  ع��ل��ى 

م�ضايقات.
وه�������ذه اخل���ا����ض���ي���ة م���وج���ه���ة اإىل 
م�ضتخدم قد يحجم عن الن�ضحاب 
اأو عن حجبه،  يزعجه  من ح�ضاب 

خ�ضية اأن يتفاقم الو�ضع.
نطاق  جلم  للم�ضتخدم  و�ضيت�ضنى 
حترك اآخر ي�ضعى اإىل اإيذائه، من 
اأو  تعليقاته  على  امل��واف��ق��ة  خ��الل 

رف�ضها.
“لن  ه��وؤلء  اأن  واأو���ض��ح مو�ضري 
على  ن�ضاطكم  تتبع  ل��ه��م  يت�ضنى 
قراأمت  ما  اإذا  معرفة  اأو  اإن�ضتغرام 

الر�ضائل املبا�ضرة«.

اجلميع يعودون اإىل القمر.. لكن ملاذا الآن؟
يوليو  م��ن  ع�ضر  اخل��ام�����س  قليلة، وحت��دي��دا يف  اأي���ام  بعد 
“ت�ضاندرايان  اجلاري، �ضتطلق الهند مركبتها الف�ضائية 
الإط���الق  م��رك��ز  م��ن  اأط���ن���ان،   4 حمولتها  ال��ب��ال��غ��ة   ،”2

الهندي يف �ضريهاريكوتا اإىل القمر.
الأر�س  حول  بعد اأن تتخذ املركبة ت�ضاندرايان 2” مدارا 
على  �ضتهبط  حيث  ال��ق��م��ر،  اإىل  مهمتها  �ضتكمل   4 مل��دة 
الهبوط  مركبة  اجل��ن��وب��ي،  قطبه  م��ن  ب��ال��ق��رب  �ضطحه، 
اجلوالة  امل���رك���ب���ة  ب����دوره����ا  ���ض��ت��ط��ل��ق  ال���ت���ي  “فيكرام”، 
الف�ضائية  املهمة  اإط��الق  تاريخ  ويت�ضادف  “براجيان«. 
“اأبولو  رح���ل���ة  ع��ل��ى  ع���ام���ا   50 ال����ذك����رى  م���ع  ال��ه��ن��دي��ة 
�ضحيفة  ذك��رت  ما  بح�ضب  القمر،  اإىل  التاريخية   ”11
وبالطبع فاملركبة الهندية لن  “الغارديان” الريطانية. 
تكون وحدها على �ضطح القمر، اإذ توجد حاليا، ولكن على 
التي  اجلانب املظلم منه، املركبة ال�ضينية “ت�ضانغ اإي 4”، 
تعهدت  نف�ضه،  ال��وق��ت  يف  املا�ضي.  يناير  يف  عليه  هبطت 
الوليات املتحدة باإن�ضاء “خمترات قمرية” يف امل�ضتقبل 
خطط  ع��ن  اأي�ضا  ورو�ضيا  اأوروب���ا  ك�ضفت  بينما  القريب، 
لإطالق مهام معقدة. وبعد �ضنوات قليلة من مهمة رائدي 
اإىل  التاريخية  األ��دري��ن  وب���وز  اأرم�����ض��رتون��غ  نيل  الف�ضاء 

وال�ضيا�ضي  العام  الهتمام  تبخر   ،1969 يوليو  يف  القمر 
بالرحالت الف�ضائية املاأهولة، فيما كانت الوليات املتحدة 
ال��وق��ت م��ن �ضعوبات ج��راء ح��رب باهظة  تعاين يف ذل��ك 

الثمن يف فيتنام، فكان قرار التخلي عن برنامج اأبولو.
ملاذا؟  لكن  القمر..  اإىل  يذهبون  اجلميع  ب��ات  فجاأة  لكن 
لكوكب  والوحيد  الرئي�ضي  التابع  القمر،  جعل  ال��ذي  ما 

الأر�س، فجاأة يتمتع ب�ضعبية كبرة؟
وكالة  يف  وال��روب��وت��ي  الب�ضري  ال�ضتك�ضاف  مدير  يقول 
الف�ضاء الأوروبية، ديفيد باركر اإن اأحد اأ�ضباب هذا التحول 
م�ضتفيدا  �ضهال  اأ�ضبح  بب�ضاطة،  القمر،  ا�ضتغالل  اأن  هو 
اأوجه  املا�ضية على الأر���س، حيث يرى  من ال�ضتك�ضافات 
ت�ضابه خا�ضة مع عمليات ال�ضتك�ضاف العاملية اإىل القطب 
القمر حدث  م��ع  م��ا ح��دث  اأن  ب��ارك��ر  اجل��ن��وب��ي. ويو�ضح 
ب�ضورة  ولكن  )اأنتاركتيكا(  اجلنوبية  املتجمدة  القارة  مع 
للو�ضول  �ضباق  هناك  كان  القرن،  بداية  “ففي  معكو�ضة 
 50 مل��دة  �ضخ�س  اأي  يعد  مل  ث��م  اجل��ن��وب��ي،  القطب  اإىل 
عاما،  متاما مثل القمر يف ال�ضتينيات.. ثم بداأنا يف بناء 
قواعد يف اأنتاركتيكا.. نحن الآن نقرتب من تلك املرحلة 

با�ضتغاللنا للقمر«.

هكذا غرّي املاكياج يف حياة 
ليدي غاغا

ك�ضفت النجمة  ليدي غاغا  تفا�ضيل معاناتها يف مرحلة الطفولة، وعدم ثقتها يف 
نف�ضها، وكيف كان للماكياج دور يف تغير حياتها.

ون�ضرت ليدي غاغا عر �ضفحتها اخلا�ضة على اأحد مواقع التوا�ضل الجتماعي، 
�ضورة لها وعّلقت: “عندما كنت �ضغرة .. مل اأ�ضعر اأنني جميلة، وكنت اأعاين من 
واأتذكر  قوة  املاكياج ..  اكت�ضفت  حتى  واخلارجي  الداخلي  اجلمال  اإح�ضا�س  وج��ود 

عندما كنت اأ�ضاهد والدتي ت�ضع املاكياج كل �ضباح«.
واأ�ضافت: “ثم بداأت اأجرب املاكياج بطريقة جتعلني اأحقق حلمي لأكون قوية مثل 
اأمي، وكان ذلك ثم اخرتعت ليدي غاغا ووجدت بطلة داخلي مبجرد النظر اإىل 
املراآة واأرى ماذا اأريد اأن اأكون«. وا�ضتطردت: “اأحيانا ل ياأتي اجلمال طبيعياً، ولكن 

اأنا ممتنة اأن املاكياج اأخرج ال�ضجاعة من داخلي والتي مل اأكن اأعرفها«.


