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الإمارات تفوز باملركز الأول واجلائزة 
اخلا�سة يف م�سابقة الروبوت العاملية

•• جمهورية ال�صني-الفجر:

انتزع فريق نادي الإمارات العلمي املركز الأول عامليا واجلائزة اخلا�صة 
 World Adolescent  2019 يف م�صابقة الروبوت العاملية للنا�صئني 
Robot Contest 2019 )WARC 2019( والتي اأقيمت يف الفرتة 
جمهورية  يف  ت�صونغت�صينغ  مبدينة   2019 اأغ�صط�س  و16   12 بني  ما 
ال�صني ال�صعبية. والتي بدورها احت�صنت 113 فريق ميثلون 30 دولة 
خمتلفة حول العامل للتناف�س يف ثالث م�صابقات روبوت خمتلفة وهي 
WRO و VEX IQ وMakeX. و�صارك يف فريق نادي الإمارات العلمي 
عام   12 املن�صوري  واليازيه حممد  عام   11 الزرعوين  �صلطان  كل من 
ومهرة ماهر �صرفيان 13 �صنة وبقيادة املدربة اأمرية مهدي للتناف�س يف 
VEX IQ حيث ح�صل الفريق املركز الأول بامل�صاركة مع الفريق  فئة 
ال�صيني مبجموع 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن املركز الثاين. كما ح�صل 
اأف�صل  املتحدة على اجلائزة اخلا�صة يف  العربية  الإم��ارات  دولة  فريق 

�صناعة روبوت.          )التفا�صيل �س7(

جمارك دبي حتبط تهريب 258 كيلوجراما 
من املواد املخدرة يف عملية »ناقل احلركة«

•• دبي – الفجر:

اأح��ب��ط��ت ج���م���ارك دب����ي حم���اول���ة ج���دي���دة ل��ت��ه��ري��ب امل�����واد املخدرة 
وادخالها اإىل دولة الإمارات، حيث ا�صتطاع فريق م�صرتك من اإدارة 
ال�صتخبارات اجلمركية واإدارة مراكز جبل علي اجلمركية من �صبط 
251.2 كيلوجرام من مادة الكري�صتال وهي اأكرب كمية يتم �صبطها 
يف املركز ، بالإ�صافة اإىل احتواء ال�صحنة على 6.4 كيلوجرام من مادة 
الهريوين لي�صل املجموع اإىل نحو 258 كيلوجرام من املواد املخدرة 

تقدر قيمتها ال�صوقية ب� 25 مليون درهم. )التفا�صيل �س5(

مواقــيت ال�صالة
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ح�س�ر بارز لقادة دول وم�س�ؤولني كبار

ال�سودان يبداأ املرحلة النتقالية مبرا�سم تاريخية
•• اخلرطوم-وكاالت:

التوقيع  عقب  جديدة  �صفحة  اأم�����س،  ال�صودان،  فتح 
متثل  التي  النتقالية،  املرحلة  وثائق  على  النهائي 

بداية جديدة يف تاريخ البالد احلديث.
ووقع التفاق نائب رئي�س املجل�س الع�صكري ال�صوداين 
حممد حمدان دقلو، اإىل جانب اأحمد ربيع عن قوى 

احلرية والتغيري.
وح�صرت وفود عربية ودولية رفيعة امل�صتوى مرا�صم 
الذي  الد�صتوري،  الإع���الن  على  التاريخي  التوقيع 

ميهد لت�صكيل احلكومة وبدء الفرتة النتقالية. 
ومن �صاأن التوقيع، الذي جرى خالل حفل اأطلق عليه 
فرح ال�صودان، اأن ي�صكل بداية املرحلة النتقالية، التي 

�صت�صتمر 39 �صهرا.
وياأتي التوقيع النهائي على وثائق املرحلة النتقالية 
املجل�س  ب��ني  املتوا�صلة  املفاو�صات  م��ن  اأ�صابيع  بعد 
ال��ع�����ص��ك��ري الن���ت���ق���ايل، ال����ذي ي��ح��ك��م ال�������ص���ودان منذ 
احلرية  وق��وى  الب�صري،  عمر  ال�صابق،  الرئي�س  ع��زل 

والتغيري، التي قادت احلراك يف ال�صارع.
 4 ي����وم  الأوىل،  ب����الأح����رف  وق���ع���ا  ال���ط���رف���ان  وك�����ان 
اأغ�صط�س، على الإعالن الد�صتوري الذي طال انتظاره 
من  اأ�صهر   8 التاريخي  التوقيع  ويتوج  ال�صودان.  يف 
عمر  ال�صابق  الرئي�س  ن��ظ��ام   �صد  ال�صعبي  احل���راك 
الب�صري. ويعترب املتظاهرون، وممثلوهم ال�صيا�صيني، 
التفاق انت�صارا للثورة واأهدافها، ويرى قادة اجلي�س 

اأنهم بذلك جنبوا البالد حربا اأهلية.
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ابتهاج بتوقيع وثائق املرحلة النتقالية يف ال�صودان

انت�صال جثث �صحايا العمليات الع�صكرية يف اإدلب واأغلبهم من الأطفال

ق�ات االنتقايل تبداأ الع�دة اإىل م�اقعها ال�سابقة يف عدن
الإرياين: نثمن دور ال�سعودية والإمارات يف احتواء الأحداث 

•• عدن-وكاالت:

وقوات  اجلنوبي  النتقايل  املجل�س  وح��دات  ب��داأت 
مواقعها  اإىل  وال��ع��ودة  الن�صحاب  الأم��ن��ي  احل���زام 
وذلك  املوؤقتة عدن،  اليمنية  العا�صمة  ال�صابقة يف 
ا�صتجابة لدعوات حتالف دعم ال�صرعية يف اليمن.

واأ�����ص����ادت ق���ي���ادة ال���ق���وات امل�����ص��رتك��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف يف 
اليمنية  احلكومة  ب�ا�صتجابة  ال�صبت،  ام�س  بيان، 
الأزم���ة  اأث��ن��اء  النف�س  ل�صبط  ل��ل��دع��وة  ال�صرعية 
وتغليبها مل�صالح ال�صعب اليمني وحمافظتها على 
لأجل  ال��ي��م��ن  يف  ال�صرعية  دع���م  حت��ال��ف  مكا�صب 
اإعادة الدولة وموؤ�ص�صاتها، بح�صب ما ذكرت وكالة 
الأنباء ال�صعودية وا�س.كما ثمنت  قيادة التحالف 

ا�صتجابة املجل�س النتقايل يف عدن لدعوة اململكة 
العربية ال�صعودية ودوله الإمارات العربية املتحدة 
ل��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار وت��غ��ل��ي��ب احل��ك��م��ة وم�صالح 
امل�صا�س  اأو  ب��ه��ا  ال��ي��م��ن��ي وع����دم ال����ص���رار  ال�����ص��ع��ب 
باملمتلكات العامة واخلا�صة وبداأها ب�صحب قواتها 
وعنا�صرها القتالية والعودة اإىل مواقعها ال�صابقة 
قبل الأح��داث الأخ��رية، وت�صليم مقرات احلكومة 
قيادة  دع���ت  ال��ت��ح��ال��ف.و  م��ن  وب��اإ���ص��راف  اليمنية 
و�صبط  التهدئة  ا�صتمرار  اإىل  امل�صرتكة  ال��ق��وات 
النف�س ووقف اخلطاب الإعالمي املت�صنج، وتعزيز 
هذه  يف  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د  والت�صالح  احل���وار  لغة 
النقالب احلوثي  لإنهاء  �صوياً  والوقوف  املرحلة، 

وم�صروع النظام الإيراين الهدام باليمن.

اإعادة متركز قوات النتقايل يف اأحياء عدن

مقتل اأم واأوالدها ال�ستة يف الغارات 

ع�سرات ال�سحايا مع ات�ساع الهجوم على اإدلب

غارات اإ�سرائيلية على قطاع غزة

هجوم اإرهابي على حقل ال�سيبة البرتويل بال�سعودية

وثائق تك�سف متويل اأكرب �سركة منتجات األبان قطرية للقاعدة •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأم�س  �صباح  ب��اك��را  اإ�صرائيلية  حربية  ط��ائ��رة  �صّنت 
غارات على ثالثة اأهداف يف قطاع غزة من دون وقوع 
بعد  فل�صطيني،  اأمني  م�صدر  اأف��اد  ما  على  اإ�صابات، 
اأطلق باجتاه  �صاعات على اعرتا�س اجلي�س �صاروخا 

جنوب اإ�صرائيل.
واأو���ص��ح امل�����ص��در اأن ال��غ��ارات اأ���ص��اب��ت م��رك��ز مراقبة 
غري  وهدفا  )�صمال(  حانون  بيت  يف  حما�س  حلركة 
حمدد قرب مدينة غزة واأر�صا خالء قرب دير البلح 

)و�صط(.
م���ن ج��ه��ت��ه اأف�����اد اجل��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف ب��ي��ان عن 
غارتني على اأهداف حتت الأر�س تعود اإىل حما�س يف 
�صمال قطاع غزة وو�صطه، من دون اأن يورد تفا�صيل 

اإ�صافية.
واأو�صح اجلي�س الإ�صرائيلي اإن عملية اإطالق ال�صاروخ 
كانت اأول هجوم من هذا النوع منذ 12 متوز يوليو.

القبة  منظومة  اإّن  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ع�صكري  ب��ي��ان  وق���ال 
احلديدية اعرت�صت ال�صاروخ بعد �صماع دوي �صفارات 

الإنذار يف مدينة �صديروت اجلنوبية وحميطها.
الفل�صطينية يف  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  �صابق  ويف وقت 
بيان اأّن 32 فل�صطينيا اأ�صيبوا بنريان اإ�صرائيلية على 
طول ال�صياج احلدودي يف غزة خالل م�صريات العودة 

ال�صبوعية هناك.
لفران�س  ال�صرائيلي  اجلي�س  با�صم  متحدثة  وقالت 
طول  على  ت��ظ��اه��روا  فل�صطيني   5600 ان  ب��ر���س 
ي���دوي���ة وعبوات  ب��ع�����ص��ه��م ق��ن��اب��ل  احل������دود، واأل���ق���ى 
ال�صياج  اىل  الو�صول  وحاولوا  اجلنود  نحو  متفجرة 

نف�صه.
ال�صغب”  ملكافحة  ب�و�صائل  ردوا  اجلنود  اأّن  واأ�صافت 

لكنها نفت علمها باطالق ر�صا�س حي.
 2018 اآذار مار�س  اأ�صبوعية منذ  وجتري تظاهرات 
على طول احلدود بني قطاع غزة واإ�صرائيل للمطالبة 
من  اأك��ر  منذ  املفرو�س  الإ�صرائيلي  احل�صار  برفع 

•• الريا�س-وكاالت:

ال�صعودية،  الطاقة  وزارة  قالت 
وحدات  اإح��دى  اإن  ال�صبت،  اأم�س 
حقل  يف  الطبيعي  ل��ل��غ��از  معمل 
�صرقي  جنوب  البرتويل  ال�صيبة 
لهجوم  ت���ع���ر����ص���ت  ال�������ص���ع���ودي���ة 

اإرهابي.
واأو�صحت ال��وزارة اأن الهجوم مت 
ع��ن طريق ط��ائ��رات م�صرية من 
درون مفخخة، وجنم  دون طيار 
ع��ن ذل��ك ح��ري��ق مت��ت ال�صيطرة 
اأ�����ص����رارا  اأن خ���لَّ���ف  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه، 
اإ�صابات  اأي  ودون  حم��������دودة، 
وكالة  اأوردت  ما  بح�صب  ب�صرية، 
وا�س  الر�صمية  ال�صعودية  الأنباء 

بح�صابها الر�صمي على تويرت.
وال�صناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  واأك����د 
الفالح،  خالد  املعدنية،  وال��روة 
ال�صيبة  حقل  على  الع��ت��داء  اأن 
البرتويل خلف اأ�صراًرا حمدودة، 
واإن���ت���اج امل��م��ل��ك��ة و���ص��ادرات��ه��ا من 
العمل  م���ن  ت��ت��اأث��ر  ال���ب���رتول مل 

الإرهابي.
اململكة  اأن  ع��ل��ى  ال��ف��ال��ح  و����ص���دد 

ت����دي����ن ب����اأ�����ص����د ال�����ع�����ب�����ارات ه���ذا 
اأن هذا  م��وؤك��دا  الهجوم اجل��ب��ان، 
والتخريبي،  الإره����اب����ي  ال��ع��م��ل 
الأعمال  لتلك  امتداد  اإل  هو  ما 
�صال�صل  م��وؤخ��ًرا  ا�صتهدفت  التي 
اإم����داد ال��ب��رتول ال��ع��امل��ي��ة مب��ا يف 
اململكة،  يف  النفط  اأن��اب��ي��ب  ذل��ك 
اخلليج  يف  ال���ن���ف���ط  ون�����اق�����الت 

العربي وغريها.
ملن�صاآت  ال�صتهداف  اإن هذا  وقال 
اململكة  ي�����ص��ت��ه��دف  ل  ح���ي���وي���ة 

ف��ح�����ص��ب، واإمن����ا ي�����ص��ت��ه��دف اأمن 
اإمدادات الطاقة للعامل، وبالتايل 

ميثل تهديًدا لالقت�صاد العاملي.
ال�صعودي  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  وت��اب��ع 
ي��ربز ه��ذا ال��ه��ج��وم اجل��ب��ان مرة 
املجتمع  ت�����ص��دي  اأه��م��ي��ة  اأخ����رى 
الإرهابية  لكافة اجلهات  الدويل 
الأعمال  ه���ذه  م��ث��ل  ت��ن��ف��ذ  ال��ت��ي 
التخريبية مبا يف ذلك ميلي�صيات 
من  املدعومة  اليمن  يف  احلوثي 

اإيران.

•• بريوت-وكاالت:

ال�صتة،  اأولده�����ا  م��ع  ���ص��ي��دة  قتلت 
غ��ارات لقوات  ال�صبت، ج��راء  اأم�س 
حمافظة  يف  ق���ري���ة  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام 
اإدل�����ب ���ص��م��ال غ���رب ���ص��وري��ا، وفق 
م��ا اأف���اد امل��ر���ص��د ال�����ص��وري حلقوق 
الإن�صان، يف اإطار الت�صعيد امل�صتمر 
اأكر من ثالثة  على املنطقة منذ 

اأ�صهر.
وقال املر�صد ال�صوري اإن اأكر من 
11 طفال لقوا  منهم  مدنيا   24
حتفهم يف غارات جوية على مدى 
غرب  �صمال  يف  املا�صيني  اليومني 
�صوريا الذي ت�صيطر عليه جماعات 
املعار�صة يف ت�صعيد لهجوم تدعمه 
رو�صيا. واأ�صاف املر�صد اأن هجوما 
اإدل��ب �صباح  جويا يف قرية دير يف 
اأم�س اأ�صفر عن �صقوط �صبعة قتلى 
�صربات  وكانت  اأط��ف��ال.  معظمهم 
اإدل���ب يوم  ج��وي��ة لقرية ح��ا���س يف 

اجل��م��ع��ة اأ���ص��ف��رت ع���ن م��ق��ت��ل 13 
حمليون  ن�صطون  واأو���ص��ح  مدنيا. 
اأن من بني القتلى امراأة  واملر�صد 
يحاولون  ال�صحايا  وك���ان  حبلى. 
بعد  اآم������ن  م�����الذ  اإىل  ال����و�����ص����ول 

فرارهم من مكان اآخر.
وق���ال رام���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن مدير 
ه����دف احل��ك��وم��ة هو  اإن  امل��ر���ص��د 
اإج���ب���ار امل��دن��ي��ني ع��ل��ى ال���ف���رار من 
اإطار  ن�صبيا يف  اأه��داأ  كانت  مناطق 

يف  ب��داأ  ال��ذي  الع�صكري  الت�صعيد 
اأواخر اأبريل ني�صان.

مدير  ال���دب���ي�������س  اأح�����م�����د  وق��������ال 
ال�صالمة والأمن يف احتاد الرعاية 
وهو  الإغ��اث��ة،  ومنظمات  الطبية 

م��ن��ظ��م��ة خ���ريي���ة ت���دع���م امل���راف���ق 
�صوريا،  غ���رب  ���ص��م��ال  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
وطال  ات�����ص��ع  ال��ق�����ص��ف  ن���ط���اق  اإن 
مناطق �صكنية ل توجد بها مناطق 
ع�����ص��ك��ري��ة. واأ����ص���اف ل���روي���رتز اأن 
ال���ه���دف ه���و اإج����ب����ار ال���ن���ا����س على 
القتلى  ع��دد  اأن  واأو���ص��ح  ال��ن��زوح. 
ني�صان  اأبريل  اأواخ��ر  منذ  املدنيني 
ال�صورية  احلكومة  ق��وات  ي��د  على 
 .730 جت���اوز  الرو�صية  وال��ق��وات 
وقال مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق 
ال�����ص��وؤون الإن�����ص��ان��ي��ة اإن اأك���ر من 
خالل  حتفهم  لقوا  مدين   500
و�صوريا  رو���ص��ي��ا  وق���ال���ت  ال��ق��ت��ال. 
املدنيني  ت�صتهدف  ل  قواتهما  اإن 
ولكن جماعات م�صلحة منها جبهة 
با�صم  ال��ي��وم  ت��ع��رف  ال��ت��ي  الن�صرة 

هيئة حترير ال�صام.
وحم��اف��ظ��ة اإدل����ب يف ���ص��م��ال غرب 
�صوريا ه��ي ج��زء م��ن اآخ��ر منطقة 

ت�صيطر عليها املعار�صة.

•• عوا�صم-وكاالت:

القطري  ال���دع���م  م�صل�صل  يف  تتك�صف  ج���دي���دة  ح��ل��ق��ة 
للمحكمة  تقدميها  وث��ائ��ق مت  بف�صل  وذل��ك  ل��الإره��اب، 
من  اثنني  بتورط  مفاجاأة  فجرت  العليا،  الربيطانية 
اأك��رب رج��ال الأع��م��ال القطريني يف الدعم امل��ايل ل�هيئة 
لتنظيم  التابعة  �صابقا(،  الن�صرة  )جبهة  ال�صام  حترير 

القاعدة يف �صوريا.
وتقدم 8 �صوريني، بدعوى اإىل حمكمة العدل العليا، �صد 
الرئي�س واملدير التنفيذي لأكرب �صركة ل�منتجات الألبان 
القطرية بلدنا، موؤكدين اأنهم تعر�صوا لأ�صرار ج�صدية 
النزوح  ع��ل��ى  واأج�����ربوا  ممتلكاتهم  وخ�����ص��روا  ونف�صية 
يدعمها  التي  املتطرفة  الن�صرة  جبهة  ن�صاطات  ب�صبب 
رجال الأعمال. وت�صمنت الوثائق التي مت تقدميها اإىل 
املحكمة، واطلع عليها موقع “فوود نايفيغيتور-اآ�صيا”، 

ا�صمي معتز اخلياط كمتهم اأول، ورامز اخلياط كمتهم 
ثالث على لئحة  ال��دوح��ة كمتهم  بنك  ث��ان، فيما ج��اء 
من�صبي  اخلياط  ورام��ز  معتز  ويتوىل  الن�صرة.  متويل 
اإدارة املجموعة، ونائب رئي�س املجموعة،  رئي�س جمل�س 
�صركة  وتدير  مالية متلك  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  والرئي�س 

من اأكرب �صركات الألبان القطرية.
وافقت  ال��ذي��ن  الثمانية،  ال�صوريون  اأك��د  ال��دع��وى،  ويف 
امل��ح��ك��م��ة ع��ل��ى اإب���ق���اء ه��وي��ات��ه��م ���ص��ري��ة، اأن��ه��م تعر�صوا 
اإ�صابات ج�صدية  خل�صائر واأ�صرار ج�صيمة، ترتاوح بني 
من  ق�����ص��ري  وت��ه��ج��ري  للممتلكات،  وت��دم��ري  ون��ف�����ص��ي��ة، 
اخلياط  اأب��ن��اء  من  التمويل  ب�صبب  �صوريا،  يف  منازلهم 
الوثيقة:  واأ�صافت  الدوحة.  بنك  عرب  الن�صرة،  جلبهة 
علم املُدعى عليهم )اأو كان من الواجب عليهم معرفة( 
ح�صاباتهم،  عرب  اأو  قبلهم،  من  املر�صلة  التمويالت  اأن 

كانت موجهة ل�صالح جبهة الن�صرة.

فعاليات جماهريية كربى للمرة الأوىل يف 
معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة العليا املنظمة للدورة ال��صابعة ع�صرة من معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد 
والفرو�صية الذي يقام يف الفرتة ما بني 27 اإىل 31 اأغ�صط�س اجلاري يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س عن العديد من الفعاليات الرتفيهية والثقافية املخ�ص�صة للعائالت 

والأطفال والتي ت�صمم لأول مرة يف دورة هذا العام.
وتقام ن�صخة هذا العام من معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية حتت �صعار “ معاً 
لرت�صيخ مفاهيم ال�صيد امل�صتدام” و�صط اأن�صطة جديدة �صممت خ�صي�صاً لتعزز من ن�صر 
مفاهيم وثقافة ال�صيد امل�صتدام بني اجلماهري من خمتلف اأنحاء العامل بهدف اإحداث 
التوازن البيئي بني عمليات ال�صيد والقن�س، ويف الوقت نف�صه احلفاظ على دورة حياة 
الطرائد الربية املختلفة. وي�صارك يف دورة هذا العام من املعر�س، الذي ُيعّد الأكرب من 
نوعه يف جمال ال�صيد والفرو�صية واحلفاظ على الرتاث الثقايف، اأكر من 650 �صركة 
مون منتجاتهم يف 11 ق�صماً ي�صمها املعر�س على  وعار�صاً حملياً وخليجياً واأجنبياً، يقدِّ

م�صاحة تزيد عن 40 األف مرت مربع.                                 )التفا�صيل �س3(

ال�سي�سي: نواجه خمططات التخريب مبزيد من البناء
•• القاهرة-وكاالت:

قال الرئي�س امل�صري، عبد الفتاح ال�صي�صي، ام�س ال�صبت، اإن بالده تواجه 
خمططات تخريبية حتاك يف اخلفاء بهدف اإ�صقاط الدولة امل�صرية.

تر�صيخ  القاهرة على  ق��درة  موؤكدا  امل��ح��اولت،  ه��ذه  ال�صي�صي من  وقلل 
اأ�ص�س الدولة امل�صرية وا�صتكمال خمطط التنمية والبناء.

)بيوت  زراع��ي��ة  �صوبة   1300 اف��ت��ت��اح  خ��الل  امل�����ص��ري  الرئي�س  واأك���د 
بال�صتيكية( بنطاق قاعدة حممد جنيب الع�صكرية �صمال غربي م�صر، 
اأن م�صر ترد على حماولت  الزراعية،  القومي لل�صوب  امل�صروع  �صمن 

التخريب والهدم بافتتاح املزيد من امل�صروعات.
الداخل  العام يف  ال��راأي  واأم��ام  العلن  امل�صروعات تتم يف  واأ���ص��اف: ه��ذه 
واخل�����ارج ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���ص��رة، ب��خ��الف ال���ذي���ن ي�����ص��ع��ون للتخريب 

ويخططون له يف اخلفاء.
ت�صمل  امل�صروعات،  من  ع��ددا  ال�صبت،  ال�صي�صي،  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
1300 �صوبة زراعية على م�صاحة 10 اآلف فدان، وذلك �صمن املرحلة 
مر�صى  يف  املحمية   للزراعات  جنيب  حممد  قطاع  م�صروع  من  الثانية 

مطروح، غربي البالد.
كما يفتتح ال�صي�صي م�صنعا للتعبئة والتغليف ملنتجات امل�صروع وجممعا 

لإنتاج البذور، وفق ما اأفادت م�صادرنا.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�ض اجلابون باليوم الوطني لبالده 
•• اأبوظبي-وام:

تهنئة  برقية  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
الوطني  اليوم  مبنا�صبة  وذلك  اجلابون  جمهورية  رئي�س  اأوندميبا  بونغو  علي  الرئي�س  فخامة  اإىل 

لبالده.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة رئي�س جمهورية اجلابون.
اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  اآل مكتوم و�صاحب  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  وبعث �صاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل جوليان كوغيه بيكاليه رئي�س وزراء جمهورية اجلابون.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض اأندوني�سيا بذكرى يوم ال�ستقالل 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اجلمهورية  رئي�س  وي��دودو  جوكو  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  اهلل”برقية 

الأندوني�صية وذلك مبنا�صبة يوم ال�صتقالل لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جوكو ويدودو.

اأكادميية العلوم ال�سرطية حت�سل على 
جائزة �ستيفي العاملية 

•• ال�صارقة-وام:

 فازت اأكادميية العلوم ال�صرطية بال�صارقة بجائزة �صتيفي العاملية ، اإحدى اأكرب اجلوائز العاملية لقطاع الأعمال عن 
فئة جوائز املوارد الب�صرية، متفوقة على اأكر من 4000 تر�صيح من 74 دولة .

باأكادميية  الب�صرية  امل��وارد  الأمريكية، عن تفوق فريق  املتحدة  الوليات  العاملية ومقرها  �صتيفي  واأعلنت منظمة 
العلوم ال�صرطية، وح�صوله على /برونزي �صتيفي يف الدورة ال�صاد�صة ع�صرة للجائزة ، والتي مُتنح لعدد حمدود من 

امللفات املرت�صحة الأكر تفوقاً على م�صتوى العامل الفائزة باأعلى ت�صنيف .
وقال العقيد الدكتور حممد خمي�س العثمني مدير عام الأكادميية: اإن الفوز بهذه اجلائزة ياأتي تتويجاً للجهود 

الكبرية التي بذلتها الأكادميية، والعاملون يف ق�صم املوارد الب�صرية بالأكادميية .

الإمارات ت�سارك فى مرا�سم حفل التوقيع على وثائق النتقال لل�سلطة املدنية يف ال�سودان
••  اخلرطوم-وام:

�صارك معايل  الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة يف مرا�صم حفل 
التوقيع على وثائق النتقال لل�صلطة املدنية بني املجل�س الع�صكري، وقوى 
احلرية والتغيري الذي جرى اليوم يف اخلرطوم بح�صور عدد من الروؤ�صاء 

والوزراء وممثلي املنظمات الإقليمية والدولية.

 واأكد معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وقوف دولة الإمارات العربية 
املتحدة مع ال�صودان ال�صقيق يف م�صعاه نحو تاأ�صي�س نظام �صيا�صي قادر على 

النهو�س بالدولة وال�صري فيها نحو م�صتقبل مزدهر.
 و�صدد معاليه على ثبات موقف الإم��ارات الداعم لل�صودان و�صعبه يف كل ما 
اأن ت�صكل هذه  اإىل  الإم��ارات  اأمنه وا�صتقراره معربا عن تطلع دول��ة  يحقق 
كافة  م�صاركة  ت�صمن  ج��دي��دة  ملرحلة  ب��داي��ة  وامل��ه��م��ة  الإي��ج��اب��ي��ة  اخل��ط��وة 

الأطياف ال�صعبية الوطنية فيها، ومبا ينعك�س على ر�صوخ النطام ال�صيا�صي 
النتقال  اإن  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  الدكتور  معايل  وا���ص��ت��ق��راره.  وقال 
ال�صلمي لل�صلطة عرب طريق احلوار الوطني هو الطريق الأجنع والأف�صل 
اأدت  الفو�صى  واأن جتارب  الدول ورفعتها، خا�صة  الوحيد لتقدم  وال�صامن 
تاريخ  اإن  معاليه  املنطقة.  وقال  �صعوب  من  العديد  على  كارثية  نتائج  اإىل 
العالقات ال�صودانية الإماراتية تاريخ طويل ومتجذر، ولطاملا كانت الإمارات 

ا�صتناداً  اخل���رية،  امل�صرية  ه��ذه  و�صتوا�صل  ال�صقيق  ال�����ص��وداين  ال�صعب  م��ع 
ودعمها  وال�صديقة  ال�صقيقة  ال�صعوب  مع  الوقوف  الثابتة يف  �صيا�صتها  اإىل 
معاليه  ج��ان��ب  اإىل  الح��ت��ف��ال  مرا�صم  ح�صر  وق��د  ال��ت��ح��دي��ات.  مواجهة  يف 
ال�صودان  الدولة لدى جمهورية  �صعادة حمد حممد حميد اجلنيبي �صفري 
و�صعادة ال�صفري عبداهلل مطر املزروعي مدير اإدارة ال�صوؤون العربية يف وزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل.

البنية التحتية تد�سن الدورة الثانية من »اأجيالنا«
•• دبي-وام:

مبادرة  م��ن  الثانية  ال���دورة  تنفيذ  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  با�صرت 
ل  ممن  عمل  عن  الباحثني  اجل��دد  اخلريجني  دع��م  اإىل  الهادفة  اأجيالنا  
ح�صره  دبي  يف  ديوانها  يف  عقدته  تعريفي  بلقاء  امليدانية  اخل��ربة  ميلكون 
اخلريجون املر�صحون لال�ص��تفادة من املب��ادرة التي تعت��رب الأوىل من نوع��ها 

عل��ى م�ص���توى اجل��هات احلكومي��ة.
من اخلريجني اجلدد  65 مواطناً  لها  تقدم  التي  املبادرة  و�صي�صتفيد من 
وامليكانيكية  الكهربائية  الهند�صة  �صهادات  يحملون  وخريجة  خريجا   20

 200 اإىل  ت�صل  بزيادة  ال�صتدامة  جمال  يف  وكذلك  واملدنية  وال�صناعية 
وا�صحة  معايري  على  بناء  اختيارهم  مت  حيث  ال�صابقة  ال���دورة  عن  باملائه 

حددتها الوزارة.
لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  النقبي  م�صلم  ن��ادي��ة  املهند�صة  �صعادة  واأو���ص��ح��ت 
اخلريجني  اإق��ب��ال  اأن  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  يف  امل�صاندة  اخل��دم��ات 
يف  الت�صجيل  على  الهند�صية  ال�صهادات  حملة  الدولة  مواطني  من  اجل��دد 
مبادرة   اأجيالنا” يوؤكد مدى اأهمياتها ودورها احليوي يف تاأهيلهم الكوادر 
الوطنية القادرة على قيادة القطاع الهند�صي ل�صوق العمل واك�صابهم اخلربة 

العملية التي ت�صاهم يف حتقيق تطلعاتهم امل�صتقبلية.

»الحتادية لل�سرائب« تطلق نظاما اإلكرتونيا 
جديدا لت�سجيل ال�سلع النتقائية

�سرطة دبي تنظم ور�سة عمل »كتابة الأخبار ال�سحفية« 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت الهيئة الحتادية لل�صرائب 
لت�صجيل  جديداً  اإلكرتونياً  نظاماً 

ال�صلع النتقائية .
يتعني  اأن������ه  ال���ه���ي���ئ���ة  واأو�����ص����ح����ت 
ع���ل���ى ك����اف����ة ق���ط���اع���ات الأع����م����ال 
اتباع  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  بال�صلع  املعنية 
ت�صجيل  الإج���راءات اجلديدة عند 
الهيئة  نظام  يف  النتقائية  ال�صلع 
والطالع على الوثائق واملتطلبات 
اخلا�صة بت�صجيل ال�صلع واإعدادها 
يف  ت�صجيلها  بطلب  ال��ت��ق��دم  ق��ب��ل 

النظام.
ت�صجيل  م���ت���ط���ل���ب���ات  وت���ت�������ص���م���ن 
ال�صلع النتقائية توفري: تفا�صيل 
الغذائية،  املكونات  تفا�صيل  املنتج، 
الت�صويقية  احل���م���الت  ت��ف��ا���ص��ي��ل 
والفيديوهات،  ال�صور  ت�صمل  التي 
ت���ق���ري���ر امل���خ���ت���رب يف ح������ال دع���ت 
احلاجة اإىل ذلك و اأخرياً تفا�صيل 
ال�صعر  دليل  على  اع��ت��م��اداً  ال�صعر 
الإم����ارات  التجزئة يف  ل��دى جت��ار 

ب�صهولة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن��ظ��م��ة  وت��ت��م��ي��ز 
اخلطوات التي توفرها للت�صجيل، 
والإقرارات،  الت�صريحات  وتقدمي 
على  امل�صتحقة  ال�صرائب  و���ص��داد 
م�������دار ال�������ص���اع���ة ع����رب اخل����دم����ات 
الإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��اح��ة ع��ل��ى املوقع 
www.tax. للهيئة:  الر�صمي 
ت�صميمه  مت  ال����ذي    gov.ae
الدولية،  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وف���ق 
متنوعة  دف���ع  اآل��ي��ات  يتيح  وال����ذي 
توفري  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  وم����رن����ة 
الكافية  والإر������ص�����ادات  امل��ع��ل��وم��ات 
وتوفري  ال�صريبي  الوعي  لتعزيز 
مل�صاعدة  وم��ت��ط��ورة  منا�صبة  بيئة 
المتثال  على  الأع��م��ال  ق��ط��اع��ات 

ال�صريبي الذاتي.
الأعمال  ق��ط��اع��ات  الهيئة  ودع���ت 
لال�صتفادة  واملتخ�ص�صني  املعنية 
امل�صتوى  ل��رف��ع  الأدل������ة  ه���ذه  م���ن 
املعريف للعاملني يف هذه القطاعات 
ب���الآل���ي���ة اجل�����دي�����دة، م����وؤك����دة اأن 
ال�صريبة النتقائية هي م�صوؤولية 
اأو  ب���ا����ص���ت���رياد  ي���ق���وم  ���ص��خ�����س  اأي 

تفا�صيل  اأو  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
حال  يف  املعنية  ال��دول��ة  يف  ال�صعر 

عدم بيعها يف دولة الإمارات .
لل�صريبة  امل�صجلني  جميع  وعلى 
بالنماذج  الل�����ت�����زام  الن���ت���ق���ائ���ي���ة 
والإقرارات  للت�صريحات  املحدثة 
ومنها  ال���ن���ظ���ام  يف  ال�������ص���ري���ب���ي���ة 
والنتاج  ال����ص���ت���رياد  ت�����ص��ري��ح��ات 
وامل�صرتيات  امل����ح����ددة  وامل���ن���اط���ق 
املو�صوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  املحلية 
ذات العالقة بخدمات وت�صريحات 
ال�����ص��ري��ب��ة الن��ت��ق��ائ��ي��ة. واأ����ص���ارت 
التوعوية  خطتها  �صمن  اأن���ه  اإىل 
ال�����ص��ام��ل��ة اأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة من 
الأدل����������ة الإر�������ص������ادي������ة اجل����دي����دة 
�صاأن  يف  اجلديد  امل�صتخدم  ودليل 
النماذج املحدثة يف النظام والآلية 
لت�صجيل  اجل���دي���دة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
الهيئة  ل����دى  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�����ص��ل��ع 
بن�صرها  ال��ه��ي��ئ��ة  ق���ام���ت  وال����ت����ي 
ومن�صة  الل����ك����رتوين  امل���وق���ع  يف 
اخلدمات اللكرتونية للم�صجلني 
الهيئة.  ن����ظ����ام  وم�������ص���ت���خ���دم���ي 

طرحها  يتم  انتقائية  �صلع  اإن��ت��اج 
ل��ال���ص��ت��ه��الك داخ�����ل ال����دول����ة، اأو 
اأو  ت��خ��زي��ن��ه��ا يف ح�����الت خ���ا����ص���ة، 
الإفراج عنها من منطقة حمددة.

قطاعات  ك��اف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وط��ال��ب��ت 
ت�صمل  ال����ت����ي  امل���ع���ن���ي���ة  الأع�����م�����ال 
وم�����ص��ت��وردي، وخمزين،  م��ن��ت��ج��ي، 
بال�صريبة  امل�������ص���م���ول���ة  ال�������ص���ل���ع 
ت�صجيل  اإىل  ب��امل��ب��ادرة  النتقائية 
ك��اف��ة ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات ع��رب النظام 
اجلديد لت�صجيل ال�صلع النتقائية 
وفقاً لل�صروط والأحكام الواردة يف 
قرار جمل�س الوزراء يف �صاأن ال�صلع 
ال�صريبية  وال��ن�����ص��ب  الن��ت��ق��ائ��ي��ة، 
وكيفية  ع���ل���ي���ه���ا،  ت���ف���ر����س  ال����ت����ي 

احت�صاب ال�صعر النتقائي.
واأك���دت ع��دم وج��ود حد للت�صجيل 
فاإنه  لذلك  النتقائية،  لل�صريبة 
ميار�س  ���ص��خ�����س  اأي  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 
باملنتجات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأن�������ص���ط���ة 
النتقائية  بال�صريبة  امل�����ص��م��ول��ة 
واحت�صاب  ب��ال��ت�����ص��ج��ي��ل  امل����ب����ادرة 

ال�صريبة امل�صتحقة.

•• دبي-الفجر:

افتتح العميد خالد �صهيل، مدير 
املجتمع يف  لإ�صعاد  العامة  الإدارة 
بعنوان  عمل  ور���ص��ة  دب���ي،  �صرطة 
ال�صحفية”  الأخ����ب����ار  “كتابة 
ومراكز  العامة  الإدارات  ملن�صقي 
م�صتوى  رف����ع  ب��ه��دف  ال�����ص��رط��ة، 
وتغطية  ن�صر  اأ�صاليب  يف  الكفاءة 
الأخ�����ب�����ار ال�����ص��ح��ف��ي��ة، وت���زوي���د 
املن�صقني باأدوات الر�صد والتحليل 

اليومي لالأخبار. 
وق�����دم ال���ور����ص���ة ال���ت���ي اأق��ي��م��ت يف 
ال�صيد  دب��ي،  �صرطة  ن��ادي �صباط 
الأخبار  ق�صم  رئي�س  اأم��ني،  �صعيد 
عبري  وال�������ص���ح���اف���ي���ة  وال���ن�������ص���ر، 
الفوتوغرايف  وامل�������ص���ور  ع��ي�����ص��ى، 
املن�صقني  نعمان مريزا، وبح�صور 
ومراكز  الإدارات  يف  الإعالميني 

ال�صرطة.
وق����ال ال��ع��م��ي��د خ��ال��د ���ص��ه��ي��ل، اإن 
املن�صق الإعالمي هو حلقة الو�صل 
وهو  النا�س؛  وعامة  املوؤ�ص�صة  بني 
تن�صيق  ع���ن  امل�������ص���وؤول  ال�����ص��خ�����س 
جميع الأن�صطة املتعلقة بالت�صال 
والإع�����الم، مب��ا يف ذل��ك التحرير 

للفعاليات  الإع��الم��ي  والتن�صيق 
بفنون  وت���زوي���ده���م  والأن�������ص���ط���ة، 

الت�صوير الفوتوغرايف. 
وت�����ص��م��ن��ت ور����ص���ة ال��ع��م��ل ثالثة 
حماور، وهي: مقدمة يف الإعالم 
اأهمية  رك���زت على  ال��ت��ي  الأم��ن��ي، 
املوؤ�ص�صات  يف  الأم����ن����ي  الإع�������الم 
الإعالم  ب��ني  وال��ف��رق  الع�صكرية، 
وال�صيا�صة  وال������ع������ام،  الأم�����ن�����ي 
ال��ت��ح��ري��ري��ة ل���الإع���الم الأم���ن���ي. 
ف��ي��م��ا ت���ن���اول امل���ح���ور ال���ث���اين فن 

املن�صق  دور  يتمثل  اإذ  وال��ك��ت��اب��ة، 
الإعالمي يف دعم �صورة املوؤ�ص�صة 
التغطيات  توفري  عرب  واأهدافها، 
املركزية  الإدارة  م��ع  الإع��الم��ي��ة 
دب����ي ومبا  ���ص��رط��ة  ل����الإع����الم يف 
يعك�س �صورة م�صرفة عن املوؤ�ص�صة 

ويربز دورها ال�صرطي والأمني.
تهدف  العمل،  ور�صة  اأن  واأو���ص��ح، 
الإعالميني  املن�صقني  تزويد  اإىل 
ال�صرطة  وم����راك����ز  الإدارات  يف 
اليومية،  الأخ��ب��ار  كتابة  ب����اأدوات 

���ص��ي��اغ��ة اخل����رب ال�����ص��ح��ف��ي، من 
خ�����الل ا����ص���ت���ع���را����س من�������اذج من 
ال�صحافة،  ف��ن��ون  اأن����واع  خمتلف 
واأنواع الأخبار يف �صرطة دبي، مع 
الرتكيز على الأخطاء ال�صائعة يف 
الثالث  امل��ح��ور  اأم��ا  كتابة اخل��رب. 
الذي جاء حتت عنوان “ال�صحفي 
امل�صور ال�صامل” ركز على مهارات 
ت�صوير  وف���ن  الأول���ي���ة  الت�صوير 
الفعاليات  وت�صوير  ال�صخ�صيات، 

واملوؤمترات.

اأخبار ال�ساعة: اإ�سادة اإماراتية بالنجاح الباهر ملو�سم احلج الأخري

»الحتادية للرقابة النووية« .. برامج متطورة لبناء قدرات الكوادر الوطنية

وام: •• اأبوظبي- 

ق���ال���ت ن�����ص��رة اأخ����ب����ار ال�����ص��اع��ة اإن 
القادمني  ال��دول��ة  حجاج  ا�صتقبال 
من الديار املقد�صة لهذا العام �صكل 
دولة  اأبناء  جلميع  ا�صتثنائياً  حدثاً 
اأن  الإم��ارات العربية املتحدة، ذلك 
ه����ذا احل����دث ال����ذي ي��رت��ب��ط لدى 
الكثريين بفرحة العودة اإىل ح�صن 
الوطن ودفء العائلة وحنني الأهل 
بعد الرحلة املقد�صة، قد امتزج هذا 
والمتنان  ال��ف��خ��ر  مب�صاعر  ال��ع��ام 
التي تكنها القيادة الر�صيدة لقيادة 
اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 
ع��ل��ى م���ا ب��ذل��ت��ه م���ن ج��ه��ود جبارة 
م���و����ص���م احلج  ���ص��اه��م��ت يف جن�����اح 

الأخري.
اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا حتت  واأ�����ص����اف����ت يف 
بالنجاح  اإم��ارات��ي��ة  "اإ�صادة  ع��ن��وان 
الأخري" اإن  احل���ج  مل��و���ص��م  ال��ب��اه��ر 

وتقا�صم  الأخ����وة  وو���ص��ائ��ج  امل�����ص��ري 
التحديات،  وم��واج��ه��ة  امل�����ص��رتك��ات 
الذي  للنظر،  الالفت  النجاح  ف��اإن 
حققته اململكة يف اإدارة مو�صم احلج 
فخر  عامل  اأي�صاً  ي�صكل  العام  هذا 
اأن  قبل  و�صعبها  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
..فقد  م�صلم  ل��ك��ل  م��ف��خ��رة  ي��ك��ون 
جهودها  ك���ل  احل����ج  اإدارة  ك��ث��ف��ت 
حتى اأدارت املو�صم الأخري بكل دقة 
ونظام وي�صر، م�صتغلة ما مت و�صعه 
وتو�صيعات  �صخمة  م�صروعات  من 
ال�صريفني  احل��رم��ني  يف  ع��م��الق��ة 
ملا  املنا�صك  لأداء  املقد�صة  وامل�صاعر 
املليون  يقرب من مليونني ون�صف 
ح���اج ..ف��ي��م��ا ���ص��رب رج����ال الأم���ن 
ب��خ��دم��ة احلجاج  امل��ك��ل��ف��ة  وال���ف���رق 
الإن�صاين  التعامل  يف  الأعلى  املثل 
الرحمن،  ����ص���ي���وف  م����ع  ال�����راق�����ي 
م�صجلني بذلك مواقف وممار�صات 
اأذهان  يف  انطبعت  موؤثرة  اإن�صانية 

احل���ج  جل���ن���ة  اأن  اإىل  واأ��������ص�������ارت 
ا�صتطاعت اأن ت�صري هذا املو�صم بكل 
اح��رتاف��ي��ة و���ص��ال���ص��ة ب��رغ��م العدد 
عددهم  بلغ  حيث  للحجاج،  الكبري 
مليونني  الأخ������ري  امل���و����ص���م  خ����الل 
..فيما  حجاج  و406  األفاً  و489 
ب���ل���غ ع������دد ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة من 
 350 اأك���ر م��ن  خمتلف اجل��ه��ات 
 35 اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �صخ�س،  األ���ف 
األف متطوع ومتطوعة ..لكن جلنة 
توفري  على  عملت  امل��رك��زي��ة  احل��ج 
للجميع،  متكاملة  �صحية  رع��اي��ة 
حيث و�صعت حتت ت�صرف احلجيج 
وم���رك���زاً  م�����ص��ت�����ص��ف��ى   173 ن��ح��و 
�صحياً وعيادة متنقلة حتتوي على 
مت  ..ك��م��ا  متكاملة  �صحية  رع��اي��ة 
مفتوح  ق��ل��ب  عملية   336 اإج����راء 
وق�صطرة و2700 عملية خمتلفة 
من  احلجاج  جميع  نقل  مت  ..فيما 
خ���الل مدة  م��زدل��ف��ة  اإىل  ع���رف���ات 

معايل الدكتور اأنور قرقا�س، وزير 
خل�س  اخلارجية  لل�صوؤون  ال��دول��ة 
م���وق���ف دول�����ة الإم��������ارات م���ن هذا 
احل��دث عندما ق��ال يف وق��ت �صابق 
يف  ال��ب��اه��ر  ال�����ص��ع��ودي  "النجاح  اإن 
الإن�صانية  وامل�����ص��اه��د  احل���ج  اإدارة 
خدمة  يف  ال�صعودية  للفرق  املوؤثرة 
احل���ج���اج ����ص���ه���ادة ي��ف��ت��خ��ر ب��ه��ا كل 
م�صلم"، م�صرية اإىل اأن معاليه اأ�صاد 
ل��ق��ي��ادة و�صعب  ال��رائ��ع��ة  ب��اجل��ه��ود 
اململكة العربية ال�صعودية يف خدمة 
الإ����ص���الم ورع���اي���ة ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل 
احل��رام وخدمة قا�صدي احلرمني 

ال�صريفني.
ي�صدرها  التي   �� الن�صرة  واأو�صحت 
مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث 
هذه  كانت  اإذا  اأن��ه   �� ال�صرتاتيجية 
لكل  ع��ام��اً  م��وق��ف��اً  تعك�س  ال�صهادة 
اأبناء دولة الإمارات جتاه ال�صعودية 
بوحدة  الإح�������ص���ا����س  م��ن��ط��ل��ق  م���ن 

م����ن خمتلف  امل���ت���اب���ع���ني  م���الي���ني 
اأرجاء املعمورة.

اململكة  ق��دم��ت��ه  م��ا  ك��ل  اأن  وذك����رت 
هذا  للحجيج  ال�صعودية  العربية 
واجباً  ك��ون��ه  يف  يخت�صر  ل  ال��ع��ام 
برهن  واإمن��ا  فقط،  ودينياً  اإن�صانياً 
اململكة  ق���درات  على  امل�صككني  لكل 
هذه  م�صوؤولية  حتّمل  يف  وقيادتها 
اأ�صا�صياً  رك��ن��اً  متثل  التي  ال�صعرية 
الإ���ص��الم، يتطلع مئات  اأرك���ان  م��ن 
تاأديته  اإىل  امل�صلمني  م��ن  امل��الي��ني 
كل عام، لفتة اإىل اأنه بهذا الإجناز 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  ت��ث��ب��ت  ال���ك���ب���ري 
اأنها  اأ�صقائها  من  بدعم  ال�صعودية 
و�صاحبة  الإ�صالمي  العمل  قائدة 
الإ�صالمية،  الأمة  ريادية يف  مكانة 
ال�صاعني  كل  على  الطريق  وتقطع 
اململكة  م���ك���ان���ة  م����ن  ال���ن���ي���ل  اإىل 
والتمييز  احلج  بت�صيي�س  باتهامها 

بني احلجيج.

زمنية بلغت 6 �صاعات فقط.
افتتاحيتها  ال���ن�������ص���رة  واخ���ت���ت���م���ت 
ب���ال���ق���ول اإن�������ه م����ع �����ص����روع اأف�������واج 
احل���ج���ي���ج يف م�����غ�����ادرة الأرا������ص�����ي 
بلدانهم  اإىل  ع���ائ���دي���ن  امل��ق��د���ص��ة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت��ك��ون  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
اأجمع  للعامل  اأثبتت  قد  ال�صعودية 
التحديات  كل  جت��اوز  على  قدرتها 
يف  م�صتندة  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 
ذل���ك اإىل ح��ل��ف م��ك��ني م��ن ال���دول 
يعني  ما  وهو  وال�صديقة  ال�صقيقة 
للخري  ب�����ارزاً  ع��ن��وان��اً  �صتظل  اأن��ه��ا 
جلميع  وجهة  وم�صدر  والإن�صانية 
م�صلمي العامل مهما حاك الأعداء 
ود�صائ�س  م����وؤام����رات  م���ن  ���ص��ده��ا 
على  احل��ج��اج  اختتم جميع  ..ف��ق��د 
احلج  منا�صك  جن�صياتهم  اختالف 
يف جو ي�صوده الر�صا والمتنان لكل 
اأح��اط��ت بهم حتى  ال��ظ��روف ال��ت��ي 

يوم مغادرتهم الديار املقد�صة.

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  ال��ك��وادر  ق��درات  بناء  على  النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  تعمل 
برامج  خ��الل  من  احليوي  القطاع  ه��ذا  يف  للعمل  الأم��ث��ل  بال�صكل  وتاأهيلها 

متميزة للتدريب والتطوير تقدمها على مدار العام.
باملئة منهم   66 241 موظفا  الهيئة  العاملة يف  للقوى  الكلي  العدد  ويبلغ 
املوهوبة  ال��ك��وادر  ا�صتقطاب  على  م�صتمر  ب�صكل  الهيئة  وتعمل  اإم��ارات��ي��ون 
لتلبية متطلباتها حيث مت تعيني 32 موظفا جديدا العام املا�صي وذلك وفقا 

للتقرير ال�صنوي لعام 2018 ال�صادر عن الهيئة.
برامج  التايل عددا من  التقرير  “وام” يف  الإم��ارات  اأنباء  وت�صتعر�س وكالة 
النووية  للرقابة  الهيئة الحتادية  التي تقدمها  املتميزة  والتطوير  التدريب 

بهدف ا�صتقطاب الكوادر الوطنية وبناء قدراتها يف هذا القطاع احليوي .

من  الهيئة  موظفي  ميكن  منربا  وامل��دي��ري��ن  ال��ق��ادة  اإع���داد  برنامج  وي�صكل 
ويف  الهيئة  داخ��ل  فاعلة  ب�صورة  لي�صاهموا  اأف�صل  قيادية  م��ه��ارات  اكت�صاب 
اجلهود الرامية لتحقيق اأهدافها يف جمايل الرقابة والتفتي�س حيث التحق 
املواهب  اإع��داد  بهدف  وذل��ك  الهيئة  3 من موظفي  املا�صي  العام  بالربنامج 

القيادية امل�صتقبلية يف الهيئة.
و�صمن برنامج املنح الدرا�صية تقدم الهيئة الحتادية للرقابة النووية منحا 
درا�صية للموظفني املواطنني ل�صتكمال موؤهالتهم العلمية العليا يف موؤ�ص�صات 
لالأمان  ال��ك��وري  واملعهد  زاي��د  وجامعة  خليفة  جامعة  مثل  ب���ارزة  اأك��ادمي��ي��ة 
كذلك  الهيئة  وتنفذ  والتكنولوجيا.  للعلوم  املتطور  الكوري  واملعهد  النووي 
احلياة  لكت�صاف  للمتدربني  فر�صا  يقدم  ال��ذي  الداخلي  التدريب  برنامج 
طالب   10 نحو  التحق   2018 ع��ام  ففي  م�صتقبال  الهيئة  يف  كموظفني 
بالتدريب الداخلي وا�صتكملوا تدريبهم بنجاح يف كل من ق�صم العمليات وق�صم 

ال�صوؤون الإدارية.
اأ�صابيع   6 م��دى  على  للمتدربني  املكثفة  الوظيفي  التناوب  عملية  واأت��اح��ت 
ال���وق���وف ع��ل��ى ت��ف��ا���ص��ي��ل امل�����ص��وؤول��ي��ات ال��رئ��ي�����ص��ة ل��وظ��ائ��ف ال��ق��ط��اع املعني 
ملوظفي  واخلارجية  الداخلية  التدريبية  ال��دورات  عدد  وبلغ  واخت�صا�صاته. 
باملئة منها   80 اإج��راء  دورة تدريبية مت   1947 املا�صي  العام  الهيئة خالل 
يف َمرافق تدريب الهيئة مبا يف ذلك التدريب الفني وغري الفني الذي قدمه 
موظفو الهيئة كما مت تقدمي ن�صبة 65 يف املائة من جملة فر�س التدريب اإىل 

من هم يف منت�صف امل�صار املهني.
وقامت الهيئة بت�صميم برنامج تدريب املهند�صني اجلدد وذلك بهدف تزويد 
للوقوف  الالزمة  الأ�صا�صية  باملعرفة  التخرج  حديثي  املواطنني  املهند�صني 
ال�صعاعية  والوقاية  النووية  الهند�صة  يف  بها  املعمول  التقنية  املفاهيم  على 

والرقابة.

ا�صتكمال  م��ن  التخرج  حديثي  املهند�صني  م��ن   17 متكن   2018 ع��ام  ويف 
الربنامج التدريبي بنجاح ومت توظيفهم يف الهيئة.

وتنفذ الهيئة كذلك برنامج تاأهل املفت�صني حيث مت تاأهيل 30 مفت�صا جديدا 
خالل العام املا�صي �صمن برنامج يقوم على اأ�صا�س اإجراء عمليات تفتي�س على 
َ املرافق النووية وال�صناعية يف الدولة ويكون التاأهيل بعد ا�صتكمال برنامج 
للمفت�صني  مرافقة  وبرنامج  اأولية  تدريبية  مو�صوعات  على  ي�صتمل  مكثف 
ذوي اخلربة وح�صب املتطلبات الالزمة ي�صارك املفت�صون يف دورة تدريب كل 3 

�صنوات بغر�س اإعادة التاأهيل لتجديد بطاقة التفتي�س.
ل�صعادة  ا�صرتاتيجية  تنفذ  النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأن  اإىل  ي�صار 
اإيجابية وم�صجعة لتلبية  اإىل تهيئة بيئة عمل  املوظفني ورفاهيتهم وتهدف 
احتياجات املوظفني و�صعادتهم وتنبثق ال�صرتاتيجية من الربنامج الوطني 

لل�صعادة والرفاهية يف الدولة.

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

 املودعة حتت رقم: 315022  بتاريخ: 4 اأغ�صط�س 2019 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ص��م: مدر�صة �صاوث فيو ذ.م.م 
وعنوانه:مدر�صة ملك فجر بروبرتي ا�س بي يف 6 ليمتد–احلبية اخلام�صة �س.ب. 393304، دبي–الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املطبوعات  املطبوعة؛ توفري  واملن�صورات  املطبوعات  ن�صر  التعليمية؛  الدورات  التدريب؛ توفري  والتهذيب؛ توفري  التعليم 
الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ف��وري��ة؛ خ��دم��ات امل��دار���س؛ خ��دم��ات امل��دار���س ال��ن��ه��اري��ة؛ ال��ت��دري�����س؛ خ��دم��ات ال��ت��دري��ب وال��رتب��ي��ة البدنية 
الأن�صطة  الرتفيه؛  المتحانات؛  واإدارة  تنظيم  واملعار�س؛  واملوؤمترات  والندوات  املحا�صرات  وترتيب  تنظيم  والريا�صية؛ 
الرتفيهية والريا�صية والثقافية؛ خدمات املكتبات؛ الأكادمييات التعليمية؛ تنظيم واإدارة ور�صات العمل )تدريب(؛ تنظيم 
واإدارة الندوات؛ التمرين )تدريب(؛ توفري وت�صغيل املرافق الريا�صية والرتفيهية؛ خدمات التطوير الوظيفي؛ المتحانات 
التعليمية؛ خدمات املدار�س )تعليم وتهذيب(؛ املدار�س البتدائية؛ الرتيبة البدنية؛ خدمات املع�صكرات الريا�صية؛ تنظيم 
والإعالن؛  الدعاية  ن�صو�س  خالف  الن�صو�س  ن�صر  الريا�صية؛  امل�صابقات  تنظيم  الرتفيهية(؛  اأو  )التعليمية  امل�صابقات 

 خدمات املعلومات والن�صائح وال�صت�صارات املتعلقة بهذه اخلدمات.  - الواق�عة بالفئة: 41 
عبارة    اأعلى  يقع  و   .»S« و    »S« الالتينيني  احلرفني  بني  لغزال  تو�صيحي  ر�صم  م��ن   تتكون  العالمة  و�صف العالمة:  

»SOUTH VIEW SCHOOL« املكتوبه باللغة الإجنليزيه.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
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اأخبـار الإمـارات
جراحة معقدة يف دبي لإنقاذ طفل من التواء العمود الفقري

•• دبي- وام:

من  الأوىل  تعد  معقدة  جراحية  عملية  اإج���راء  يف  بدبي  طبي  فريق  جن��ح 
نوعها لإنقاذ حياة طفل كان يعاين من التواء حاد يف العمود الفقري.

وقال الدكتور زيد العبيدي ا�صت�صاري طب جراحة العظام والعمود الفقري 
لالأطفال مب�صت�صفى الزهراء يف دبي اإن الطفل حممد ح�صونة )11عاما( 
الفقري  العمود  ال��ت��واء  لت�صحيح  ناجحتني  جراحيتني  لعمليتني  خ�صع 

)اجلنف( .
يف  كبري  بخلل  اإ���ص��اب��ت��ه  ق��دمي��ة  ج��راح��ي��ة  لعملية  حممد  خ�صع  واأو����ص���ح: 
اأ�صرة  وا�صتعانت  اليومية  ن�صاطاته  ممار�صه  من  منعه  يف  وت�صببت  التوازن 
اأخطاء العملية  باأطباء م�صت�صفى الزهراء يف دبي لت�صحيح  الطفل حممد 

ال�صابقة.
واأ�صاف العبيدي الذي قاد الفريق الطبي اإن امل�صت�صفى تبنى حالة الطفل 
اأثناء العملية واإزال��ة ق�صبان �صناعية  اأول جراحة ل�صحب العظام  واأج��رى 
اأجرى  ث��م  الفقري  العمود  واأط���ال  �صابقة  عملية  يف  زرع��ت  للتو�صع  قابلة 
تثبيت  اإدخ��ال جهاز  اأ�صهر لإع��ادة  �صتة  بعد  الفريق عملية جراحية لحقة 

العمود الفقري.
ب�صورة  وال��ت��ح��رك  حياته  ا�صتئناف  م��ن  ومت��ك��ن  عافيته  الطفل  وا���ص��ت��ع��اد 
طبيعية. من جانبه قال والد الطفل :عانى حممد من اآلم ج�صدية ونف�صية 
�صديدة ب�صبب التواء العمود الفقري ومتكن فريق جراحة العظام لالأطفال 
يف م�صت�صفى الزهراء دبي من ت�صخي�س حالته وحتديد خطة عالج وجراحة 

ناجحة وا�صتعاد عافيته وحياته الطبيعية.

فعاليات جماهريية كربى للمرة الأوىل يف معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية
بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
موؤ�ص�س دولة الإمارات ورجل البيئة 
الإن�صانية  القيمة  هذه  حول  الأول 
العظيمة، والتي باتت نهجاً ملجتمع 
الهويات  امل��ت��ع��دد  الإم��������ارات  دول����ة 

والثقافات«.
الدورة  وفعاليات  اأن�صطة  وتت�صمن 
احل��ال��ي��ة م��ن امل��ع��ر���س ال��ع��دي��د من 
الثقافية  والأن�������ص���ط���ة  امل�����ص��اب��ق��ات 
املخ�ص�صة  والفعاليات  والرتفيهية 
العمل  ور���������س  م���ث���ل  ل�����الأط�����ف�����ال، 
“ركن  ي�����ص��م��ه��ا  ال���ت���ي  والأل������ع������اب 
يف  ت��ع��ود  ك��م��ا  لالأطفال”،  امل��ع��رف��ة 
دورة هذا العام “لعبة الكنز”، والتي 
عام  ح��ول  واأج��وب��ة  اأ�صئلة  تت�صمن 
ثقافة  ن�صر  �صاأنه  من  ما  الت�صامح، 
ال��ت�����ص��ام��ح ب���ني الأط����ف����ال. وراع����ت 
“اللجنة العليا املنظمة” للمعر�س 
يف دورة هذا العام تخ�صي�س اأن�صطة 
تعليمية  ج���وان���ب  ذات  ل���الأط���ف���ال 
ل��ت��ت��ن��ا���ص��ب م����ع خم��ت��ل��ف الأع����م����ار 
بذلك  ت�صمن  ح��ت��ى  واجل��ن�����ص��ي��ات، 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة العليا املنظمة للدورة 
ال��صابعة ع�صرة من معر�س اأبوظبي 
الذي  والفرو�صية  لل�صيد  ال���دويل 
يقام يف الفرتة ما بني 27 اإىل 31 
اأغ�صط�س اجلاري يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س عن العديد من 
والثقافية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ل��ع��ائ��الت والأط���ف���ال 
والتي ت�صمم لأول مرة يف دورة هذا 

العام.
وتقام ن�صخة هذا العام من معر�س 
اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 
حتت �صعار “ معاً لرت�صيخ مفاهيم 
اأن�صطة  و���ص��ط  امل�صتدام”  ال�����ص��ي��د 
لتعزز  ج���دي���دة ���ص��م��م��ت خ�����ص��ي�����ص��اً 
ال�صيد  وث��ق��اف��ة  مفاهيم  ن�صر  م��ن 
امل���������ص����ت����دام ب�����ني اجل����م����اه����ري من 
خمتلف اأنحاء العامل بهدف اإحداث 
التوازن البيئي بني عمليات ال�صيد 
والقن�س، ويف الوقت نف�صه احلفاظ 

الربية  ال��ط��رائ��د  ح��ي��اة  دورة  ع��ل��ى 
املختلفة.

ال���ع���ام من  ه����ذا  دورة  وي�������ص���ارك يف 
امل���ع���ر����س، ال�����ذي ُي���ع���ّد الأك�����رب من 
والفرو�صية  ال�صيد  جمال  يف  نوعه 
الثقايف،  ال�����رتاث  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
وعار�صاً  ���ص��رك��ة   650 م���ن  اأك����ر 
مون  يقدِّ واأجنبياً،  وخليجياً  حملياً 
ي�صمها  ق�صماً   11 يف  منتجاتهم 
املعر�س على م�صاحة تزيد عن 40 

األف مرت مربع.
وقال معايل ماجد املن�صوري الأمني 
ال���ع���ام ل���ن���ادي ���ص��ق��اري الإم�������ارات، 
املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
ال�صابعة  ال��������دورة  اإن  ل��ل��م��ع��ر���س 
ع�صرة من معر�س اأبوظبي الدويل 
مبثابة  �صتكون  والفرو�صية  لل�صيد 
ال��ن�����ص��خ��ة الأك������ر مت���ي���زاً واإب����ه����اراً 
حيث  اجل��م��اه��ريي،  ال�صعيد  ع��ل��ى 
وفعاليات  اأن�����ص��ط��ة  تخ�صي�س  مت 
دورة هذا  نوعها يف  الأوىل من  هي 
ال��ع��ام م��ن امل��ع��ر���س، وه��و م��ا يعمل 

تخ�صي�س  مت  ح��ي��ث  امل�صتدام”، 
اأن�������ص���ط���ة ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء على 
مفاهيم الت�صامح وقيمها ال�صامية، 
ال���ت���ي ام���ت���از ب��ه��ا ���ص��ع��ب الإم�������ارات 

اجلماهريية  القاعدة  تو�صيع  على 
للمعر�س ويزيد من الزخم العائلي 
يعد  الذي  املعر�س  ل��زوار  والأ�صري 
احلدث الأبرز يف اإمارة اأبوظبي هذا 

ع��رب م�����ص��ريت��ه احل�����ص��اري��ة، وذلك 
عاماً   2019 اإع��الن  مع  ان�صجاماً 
الإرث  م����ن  ان����ط����الق����اً  ل��ل��ت�����ص��ام��ح 
زايد  ال�صيخ  اأر���ص��اه  ال��ذي  الإن�صاين 

ال�صيف.
هذا  دورة  اأن  امل��ن�����ص��وري  واأو����ص���ح 
ال���ع���ام م���ن امل��ع��ر���س ات���خ���ذت �صعار 
ال�صيد  م��ف��اه��ي��م  ل��رت���ص��ي��خ  “معاً 

ي����وم م���ل���يء باملرح  ق�����ص��اء  ل����ل����زوار 
ولأبنائهم،  ل��ه��م  وال��ف��ائ��دة  وامل��ت��ع��ة 
مفيدة  اأن�������ص���ط���ة  ع���ل���ى  ول���ل���ت���ع���رف 
تنمي معارف الأطفال برتاث دولة 
وعاداتها  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

العريقة وتقاليدها الأ�صيلة.
“مدر�صة  ج����ن����اح  ����ص���ي���وف���ر  ك����م����ا 
وفرا�صة  لل�صقارة  زاي��د  بن  حممد 
فر�صة  ب���امل���ع���ر����س  ال�صحراء” 
ب��ف��ن��ون ريا�صة  الأط���ف���ال  ل��ت��ع��ري��ف 
العريقة  ال��رتاث��ي��ة  “ال�صقارة” 
اأب��رز مالمح تراث  اأح��د  والتي تعد 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  وت���اري���خ 
ال��ت��ع��رف على  امل��ت��ح��دة، ف�صاًل ع��ن 
م���ه���ارات ال��ف��رو���ص��ي��ة وف��ن��ون ركوب 
اأي�صاً  الأن�صطة  ت�صم  كما  اخل��ي��ل، 
يف  وتعليمية  تثقيفية  ع��م��ل  ور����س 
“�صاحة العرو�س” باملعر�س والتي 
التعرف  خاللها  م��ن  ل��ل��زوار  ميكن 
العربية  اخل����ي����ول  اأ�����ص����م����اء  ع���ل���ى 
بريا�صة  املعرفة  لتنمية  الأ�صيلة 

الفرو�صية.

ي�سمل حما�سرات ودرو�ش ودورات تعليمية وندوات وور�ش عمل وم�سابقات تفاعلية واإ�سدارات خا�سة

مركز حممد بن را�سد للثقافة الإ�سالمية يطلق برنامج فعاليات �سامل للن�سف الثاين من عام 2019
•• دبي-الفجر:

اإط������ار ج���ه���ود م���رك���ز حممد   يف 
الإ�صالمية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  را����ص���د  ب���ن 
ال�����ت�����اب�����ع ل��������دائ��������رة ال�����������ص�����وؤون 
الإ���ص��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي يف 
الثقافة  ل��ن�����ص��ر  امل��ت��وا���ص��ل��ة  دب���ي 
الإن�صانية  وال��ق��ي��م  الإ���ص��الم��ي��ة 
�صرائح  خمتلف  بني  واحل�صارية 
امل����ج����ت����م����ع، ك�������ص���ف امل�����رك�����ز عن 
فعالياته خالل  برنامج  تفا�صيل 
 ،2019 الن�صف الثاين من عام 
الفعاليات  والتي ت�صمل باقة من 
الطلبة  ت�صتهدف  والتي  املتنوعة 
والأزواج  وامل��وظ��ف��ني  وال�����ص��ي��دات 
العاملة،  والفئات  الأمور  واأولياء 
اأف����راد املجتمع يف  ع��م��وم  واأي�����ص��اً 
الو�صول  وب���ه���دف  دب�����ي.   اإم�����ارة 
���ص��ري��ح��ة مم��ك��ن��ة من  اأك�����رب  اإىل 
املركز  حر�س  امل�صتهدفة،  الفئات 
لت�صمل  ب����راجم����ه  ت���ن���وي���ع  ع���ل���ى 
ودورات  ودرو����������س  حم����ا�����ص����رات 
عمل،  وور�����س  ون�����دوات  تعليمية 
تفاعلية  م�صابقات  اإىل  بالإ�صافة 

واإ�صدار مطبوعات متخ�ص�صة.
املركز  اأق�������ام  ف���ق���د  وت���ف�������ص���ي���اًل؛ 
يف  معكم”  “عيدنا  ف���ع���ال���ي���ة 
املدر�صة الباك�صتانية بدبي، والتي 
م�صابقات  ت��ن��ظ��ي��م  خ���الل���ه���ا  مت 
التهنئة  متنوعة وتوزيع بطاقات 
احل�صور،  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة  ب��ل��غ��ات 
والفرح  ال�������ص���ع���ادة  ن�����ص��ر  ب���ه���دف 
والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  وال��ت��ع��ري��ف 
بالن�صبة  ال��ع��ي��د  واأه��م��ي��ة  املتبعة 
املركز  و���ص��ي��ح��ت��ف��ل  ل��ل��م�����ص��ل��م��ني. 
اأي�������ص���اً ب���ي���وم امل�������راأة الإم���ارات���ي���ة 
م���ن خالل  اأغ�����ص��ط�����س   28 ي����وم 
على  مطبوعات  جمموعة  توزيع 
خم��ت��ل��ف اجل���ال���ي���ات امل��ق��ي��م��ة يف 
الوعي  دب��ي لرفع م�صتوى  اإم��ارة 
ب����اإجن����ازات امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة يف 
خمتلف امليادين. ومبنا�صبة اليوم 

ت�صتهدف  وم�����ص��اب��ق��ات  ح���واري���ة 
ال���ق���ط���اع  ال����ع����ام����ل����ة يف  ال����ف����ئ����ة 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س وامل���دار����س 
والفنادق،  ال��ت��ج��اري��ة  وامل����راك����ز 
املنزلية  العمالة  فئة  اإىل  اإ�صافة 
ال�صمحاء.  الإ���ص��الم��ي��ة  ب��ال��ق��ي��م 
تعليم  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  وي���رك���ز 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع الآخ���ري���ن، 
دولة  يف  القانون  ح��ول  والتوعية 
تعليم  ع����ن  ف�������ص���اًل  الإم�����������ارات، 

امل�صاركني مبادئ اللغة العربية. 
ويتابع املركز خالل الن�صف الثاين 
“بذور  برنامج  تنفيذ  ال��ع��ام  م��ن 
تنظيم  ي�����ص��م��ل  وال�����ذي  اخلري” 
حما�صرات ون��دوات وور���س عمل 
داخ���ل وخ����ارج امل��رك��ز ت��ه��دف اإىل 
وتعزيز  الإ�صالمية  الثقافة  ن�صر 
املجتمع،  يف  الإي��ج��اب��ي  التوا�صل 
مع  �صراكته  امل��رك��ز  ي��وا���ص��ل  كما 
���ص��رط��ة دب����ي م���ن خ����الل تنفيذ 
توعوية  حم���ا����ص���رات  جم��م��وع��ة 
الإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  دوري�������ة 
املوؤ�ص�صات  ل��ن��زي��الت  وال��ت��غ��ال��وغ 
دبي.   يف  والعقابية  الإ���ص��الح��ي��ة 
يف  “نفخر  ل����وت����اه:  واخ���ت���ت���م���ت 
للثقافة  را���ص��د  ب��ن  حممد  مركز 
مع  املمتدة  ب�صراكتنا  الإ�صالمية 
برنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  دب����ي  ���ص��رط��ة 
والتي  ال�����دوري�����ة،  امل���ح���ا����ص���رات 

والعادات  الثقافة  ح��ول  تعليمية 
يف دولة الإم��ارات للدار�صات، يتم 
ثقافية  موا�صيع  تنناول  خاللها 
رحلتني  وت���ت�������ص���م���ن  خم���ت���ل���ف���ة 
العام  انطالق  وم��ع  تطبيقيتني. 
ال���درا����ص���ي، ���ص��ي��ع��م��د امل���رك���ز اإىل 
اإقامة جمموعة لقاءات ودية مع 
املدار�س  يف  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة 
متعددة،  وب���ل���غ���ات  واحل�����دائ�����ق، 
ق�صم  م���ر����ص���دو  ف���ي���ه���ا  ي�������ص���ارك 
املعتمدون  احل�����ص��اري  ال��ت��وا���ص��ل 
وتر�صيخ  ن�صر  بهدف  امل��رك��ز  م��ن 
ق��ي��م ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س بني 
الطالب، كما �صيتم توزيع �صل�صلة 
الطلبة  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ك��ت��ي��ب��ات 
امل�صاركون. ويوا�صل املركز تنظيم 
“ريا�س ال�صاحلني”  حما�صرات 
الثقافة  ن�������ص���ر  اإىل  ال����ه����ادف����ة 
امل�صلمني  اأطفال  بني  الإ�صالمية 
برناجماً  املركز  وينظم  اجل���دد.  
خ����ا�����ص����اً، ي��ت�����ص��م��ن ور�������س عمل 
اأ�صحاب  لتمكني  وحم���ا����ص���رات، 
الهمم يف املدر�صة الفلبينية بدبي 
م�صاركتهم  و���ص��م��ان  واإدم��اج��ه��م 
و�صيتم  ال���ف���ع���ال���ة.  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
يوم  تنظيم  اأك��ت��وب��ر  �صهر  خ��الل 
يف  والدار�صات  للدار�صني  مفتوح 
باملركز  ال��دار���ص��ني  ���ص��وؤون  ق�صم 
خمتلفة  ع���م���ل  ور�������س  حل�������ص���ور 

املركز يف  للت�صامح، ينظم  العاملي 
معر�س  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  ���ص��ه��ر 
املنتجة على مدار يومني،  الأ�صر 
والتقاليد  ال��ع��ادات  ل�صتعرا�س 
ال�صعوب  خمتلف  ل��دى  امل�صرتكة 
الت�صامح  ق���ي���م  ت��ع��ك�����س  وال����ت����ي 

الإن�صاين لدى كافة الأمم. 
اإدارة  ل��وت��اه، مديرة  هند  واأك���دت 
للثقافة  را���ص��د  ب��ن  حممد  مركز 
الإ���ص��الم��ي��ة ح��ر���س امل��رك��ز على 
ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي م��ع خمتلف 
والوطنية  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ص��ب��ات 
ج�صور  مل����د  و���ص��ع��ي��ه  وال���ع���امل���ي���ة، 
ون�صر  احل���������ص����اري  ال���ت���وا����ص���ل 
خمتلف  بني  الإ�صالمية  الثقافة 
اجل���ال���ي���ات امل��ق��ي��م��ة يف الإم������ارة. 
املنا�صبات  “توفر  ل��وت��اه:  وق��ال��ت 
والعاملية  وال���دي���ن���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ف��ر���ص��ة ه��ام��ة مت��ك��ن��ن��ا م���ن ن�صر 
الإ�صالمية  الثقافة  حول  الوعي 
املقيمني  كافية  بني  والإم��ارات��ي��ة 
اخ��ت��الف خلفياتهم  على  دب��ي  يف 
الأمر  وهو  واحل�صارية،  الدينية 
الذي ن�صعى لتعزيزه عرب تنظيم 

هذه الفعاليات املتنوعة.«
عمل  خطة  املركز  اإدارة  وو�صعت 
الطالب،  فئة  ت�صتهدف  �صاملة 
حيث ينظم املركز على مدار اأ�صبوع 
اأغ�صط�س دورة  كامل خالل �صهر 

ومواهبهم،  م���ه���ارات���ه���م  ت��ن��م��ي 
ال�صنوية  امل�����ص��اب��ق��ة  �صتقام  فيما 
والدار�صني  بالدار�صني  اخلا�صة 
اأكتوبر  ����ص���ه���ري  ام�����ت�����داد  ع���ل���ى 
احلفل  يعقد  اأن  على  ون��وف��م��رب، 
ال�صنوي لتكرمي جميع الدار�صني 
املركز خالل  دورات  امل�صاركني يف 
�صهر دي�صمرب 2019.  واأ�صافت 
“يويل مركز حممد  هند لوتاه: 
الإ�صالمية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  را����ص���د  ب���ن 
اأهمية خا�صة لفئة الطلبة، �صواء 
طلبة  اأو  املركز  يف  الدار�صني  من 
امل����دار�����س امل��ن��ت�����ص��رة يف الإم������ارة. 
ومن هذا املنطلق، نحر�س دائماً 
على اأن ت�صمل ا�صرتاتيجية عمل 
وفعاليات  ب��رام��ج  تنظيم  امل��رك��ز 
باعتبارها  الفئة  ه��ذه  ت�صتهدف 
ال�صرورة  وم���ن  امل�صتقبل  مت��ث��ل 
بالقيم  بتعريفها  نقوم  اأن  مبكان 
الثقافية الإ�صالمية والإماراتية، 
وتوجيهها لأن تكون اأكر انفتاحاً 
املتنوعة  والثقافات  ال�صعوب  على 
الجتماعي  الن�صيج  متيز  والتي 
املركز  واأط����ل����ق  دب�������ي.«  لإم��������ارة 
برنامج “اأ�صف مل�صتك” والهادف 
اإىل ن�صر الثقافة الإ�صالمية بني 
وثقافات  دي��ان��ات  م��ن  اجل��ال��ي��ات 
تنظيم  خ�������الل  م�����ن  خم���ت���ل���ف���ة 
حما�صرات وور�س عمل ونقا�صات 

اأثمرت عن العديد من الإجنازات 
وال���ن���ج���اح���ات، ال��ت��ي ���ص��اه��م��ت يف 
الإن�صانية  امل��رك��ز  ر�صالة  حتقيق 
واملن�صجمة مع اأهداف اإمارة دبي 
والبذل  العطاء  ثقافة  تر�صيخ  يف 
من اأجل كل حمتاج، والتي اأعلنها 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
�صمن  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
و�صمت  اخلم�صني،  وثيقة  ب��ن��ود 
جوانب من روؤية �صموه ملدينة دبي 
يتمناها  التي  واحل��ي��اة  امل�صتقبل 
جمتمعها.«  يف  يعي�س  م��ن  ل��ك��ل 
وع������ل������ى م���������ص����ت����وى ال������رح������الت 
يوا�صل  اخل��ارج��ي��ة،  والن�صاطات 
“اكت�صف  برنامج  تنظيم  امل��رك��ز 
خالل  م����ن  الإمارات”  ج���م���ال 
تنظيم رحالت �صياحية للجاليات 
ب��ه��دف تعزيز  ال��دول��ة  اأرج����اء  يف 
واحل�صاري  الإي��ج��اب��ي  التوا�صل 
الإ�صالمية  بالثقافة  والتعريف 
الإماراتية.  والتقاليد  وال��ع��ادات 
رح������الت عمرة  امل����رك����ز  وي���ن���ظ���م 
لالأ�صر املتميزة من اأ�صر امل�صلمني 
اجلدد �صمن معايري مت الإعالن 
عنها م�صبقاً بهدف خلق نوع من 
الأ�صر  ب���ني  ال�����ص��ري��ف��ة  امل��ن��اف�����ص��ة 
وذلك  للخري،  والت�صابق  امل�صلمة 
امل�صلمني  “عمرة  برنامج  �صمن 
ق�صم  ورع��اي��ة  اجلدد” ب��اإ���ص��راف 
ومكتب  اجل���دد  امل�صلمني  رع��اي��ة 

�صوؤون احلج والعمرة بالدائرة.
ب���ن را�صد  م���رك���ز حم��م��د  وك�����ان 
ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ����ص���الم���ي���ة ق���د نظم 
العام  م��ن  الأول  الن�صف  خ��الل 
1،854 ن�صاطاً وفعالية خمتلفة 
ودرو�س  حما�صرات  ب��ني  تنوعت 
ا�صتفاد  ع���م���ل،  وور�������س  ودورات 
منها نحو 50 األف م�صتفيد من 
واجلن�صيات  ال���دي���ان���ات  خم��ت��ل��ف 

واخللفيات الثقافية. 

العدد 12708 بتاريخ 2019/8/18 
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

يف  الدعوى 2019/7134  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه / 1-�صركة القطب ال�صمايل - ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / رامي�صا �صريدهارا رامي�صا وميثله / را�صد عبدالرزاق حممد تهلك 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   -
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   584.000(
اخلمي�س  يوم  لها جل�صة  ال�صكوى)mb195883310ae( وحددت  ورقم 
املوافق 2019/9/12  ال�صاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12708 بتاريخ 2019/8/18 
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/2944 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1-مطعم ال�صوكة الذهبية �س ذ م م )فرع( - وميثلها / كويارا 
 - م  م  ذ  ���س   - الغذائية  للمواد  انرتنا�صيونال  ب��ال   -2 ���ص��ده��ارت��ان  م��ون  كونهي 
وميثلها/ اندريال �صينغ ناند �صينغ جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك ابوظبي التجاري وميثله/عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب  قد 
به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك 
وقدره )251613( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12708 بتاريخ 2019/8/18 
اعالن بيع �صفينة بالن�صر

فى الدعوى رقم 2019/40  اإنابات مدنية 
طالب التنفيذ:�صركة الأحوا�س اجلافه العاملية دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع اجلمريا )1( - امليناء - احلو�س اجلاف - مقابل مبنى احل�صيبة للجوائز 
املنفذ �صده : فارون ري�صور�صز ليمتد ب�صفتها مالكة ال�صفينة )ماهار�صي �صوبهاتريا( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة الفجرية 
5.00 م�صاء  وعلى مدار ثالث جل�صات يف�صل بني كل منها  2019/8/25 ال�صاعة  انه يف يوم الأحد املوافق 
�صبعة ايام من اجلل�صة املذكورة وطبقا لن�صو�س املواد 128.126.127 من القانون الإحتادي رقم ل�صنة 1981 
ب�صاأن القانون التجاري البحري ، �صيجري بيع ال�صفينة املو�صحة اأو�صافها اأدناه بطريق املزاد العلني امام دائرة 

التنفيذ مبقر حمكمة دبي الإبتدائية. 
ا�صم ال�صفينة : ماهار�صي اتريا املالك / الريان : فارون ري�صور�صز ليمتد - جن�صية ال�صفينة : الهند

ميناء الت�صجيل : مومباي - احلمولة : 24470 - الطول 149.47 مرت - العر�س : 24.41 مرت - الإرتفاع 
16 مرت- امليناء الرا�صية به ال�صفينة - الأحوا�س اجلافة العاملية - الثمن الأ�صا�صي : 9250000 درهم. 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

 

•• دبي-الفجر:

عبد  ال��ل��واء  ���ص��ع��ادة  م��ن  بتوجيهات 
العام  ال���ق���ائ���د  امل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
�صعادة  من  ومبتابعة  دب��ي،  ل�صرطة 
بن  �صعيد  ال�صالل  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء 
القائد  م�صاعد  الفال�صي،  ه��وي��دي 
العام ل�صوؤون الإدارة، اأطلقت الإدارة 
م�صروع  الب�صرية،  للموارد  العامة 
على  للموظفني  ال��ذات��ي��ة  اخل��دم��ة 
مقر  يف  وذل���ك  “كيو�صك”،  اأج��ه��زة 
العامة،  والإدارات  العامة،  القيادة 
ومراكز ال�صرطة على م�صتوى اإمارة 

دبي.
عبد  �صالح  ال��دك��ت��ور  العميد  واأك���د 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  م�����راد  اهلل 
م�صروع  اأن  ال���ب�������ص���ري���ة،  ل���ل���م���وارد 
واح���دا من  يعترب  الذاتية  اخل��دم��ة 
مبادرات عدة تنفذها الإدارة العامة 
تي�صري  اأج��ل  م��ن  الب�صرية  للموارد 
الب�صرية للموظفني  املوارد  خدمات 
حتقيقاً  تواجدهم،  اأم��اك��ن  كافة  يف 
للقيادة  ال�صرتاتيجية  ل��الأه��داف 

على  العمل  يف  دب��ي  ل�صرطة  العامة 
توفري  جانب  اإىل  املوظفني،  اإ�صعاد 

اخلدمات لهم بطريقة ذكية.
اأن  اإىل  ���ص��ال��ح  ال��ع��م��ي��د  واأ�����ص����اف 
ال���ذات���ي���ة يحقق  م�����ص��روع اخل���دم���ة 
تلبية  ه����ي:  رئ��ي�����ص��ي��ة  اأه�������داف   3
احل�صول  يف  امل��وظ��ف��ني  اح��ت��ي��اج��ات 
بهم  اخل����ا�����ص����ة  اخل������دم������ات  ع����ل����ى 
اخلدمات  وتطوير  وي�صر،  ب�صهولة 
الذاتية من ب�صرية اإىل ذكية، واإ�صعاد 

اجلمهور الداخلي ل�صرطة دبي.
واأ�صار العميد �صالح اإىل اأن امل�صروع 
اخلدمات  جميع  تلبية  يف  �صي�صاهم 

ملوظفي القوة
الهوية  ب��وا���ص��ط��ة  ذك���ي���ة  ب��ط��ري��ق��ة 
الإماراتية اأو عرب الرقم الوظيفي، 
عدد  ي�صتفيد  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  واأن���ه 
امل�صروع  م���ن  امل��وظ��ف��ني  م���ن  ك��ب��ري 
خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، م���وؤك���داً اأن 
امل�صروع له فوائد اإيجابية من حيث 
خف�س عدد الكوادر الب�صرية العاملة 
للموظفني،  اخل��دم��ات  تقدمي  على 
قيا�صي،  وق��ت  يف  املعامالت  واإجن���از 

ويف يوم عمل واحد، وهو ما ينعك�س 
على رفع موؤ�صرات ال�صعادة.

وم����ن ج��ان��ب��ه، اأو����ص���ح امل�����الزم اأول 
اأهلي،  �صعبان  الرحيم  عبد  �صهاب 
الذاتية  اخل���دم���ة  م�������ص���روع  م���دي���ر 
 21 يوفر  امل�����ص��روع  اأن  للموظفني، 
دبي،  ���ص��رط��ة  م��وظ��ف��ي  اإىل  خ��دم��ة 
�صوى  يتطلب  ل  الأم���ر  اأن  م��وؤك��داً 
ا�صتخدام بطاقة الهوية عرب و�صعها 
يف جهاز ال�” كيو�صك” اأو من خالل 
املوظف  ليتمكن  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��رق��م 
من احل�صول على اخلدمة، ومن ثم 
اختيار نوع اخلدمة التي يرغبون يف 

احل�صول عليها خالل دقائق.
جهاز   15 ت����وزي����ع  مت  اأن������ه  وب�����ني 
العامة  ال��ق��ي��ادة  مبنى  يف  ك��ي��و���ص��ك 
العامة  والإدارة  دب������ي،  ل�����ص��رط��ة 
اجلنائية،  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
الهيئات  لأم�����ن  ال���ع���ام���ة  والإدارة 
واأكادميية  وال����ط����وارئ،  وامل��ن�����ص��اآت 
العامة  الإدارة  ومبنى  دب��ي،  �صرطة 
العامة  والإدارة  امل����ط����ارات،  لأم����ن 
والإ�صالحية،  العقابية  للموؤ�ص�صات 

ال�صباط، و7 مراكز �صرطة  ون��ادي 
على م�صتوى الإمارة.

عملت  دب���ي  ���ص��رط��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ع���ل���ى ت�������ص���وي���ق م�������ص���روع اخل���دم���ة 
ال����ذات����ي����ة ل��ل��م��وظ��ف��ني م����ن خالل 
الن�صرات الإلكرتونية، وعرب فيديو 
اإىل  دب��ي،  �صرطة  ملوظفي  ترويجي 
جانب النزول امليداين ل�صرح كيفية 
اأج��ه��زة كيو�صك يف  ال���ص��ت��ف��ادة م��ن 
ب�صهولة  ع��ل��ى اخل��دم��ات  احل�����ص��ول 

وي�صر.

•• ال�صارقة-الفجر

ك�صفت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن جناح ق�صم جراحة 
والأطفال  وال����ولدة  للن�صاء  القا�صمي  مب�صت�صفى  الأط��ف��ال 
من  ل��الأط��ف��ال  اجل��راح��ي��ة  العمليات  م��ن  جمموعة  ب��اإج��راء 
املراكز  ت�صاهي  ال�12،  �صن  وحتى  ال���ولدة  حديثي  مرحلة 
املنظار  با�صتخدام  الأط��ف��ال،  ج��راح��ات  يف  العاملية  املرجعية 
اجل����راح����ي، ل���ع���الج ال���ع���دي���د م���ن احل������الت احل���رج���ة مثل 
البويل  واجل��ه��از  اله�صمي  اجل��ه��از  يف  اخللقية  الت�صوهات 

والتنا�صلي، والأورام اخللقية وغري اخللقية. 
واأ�صار �صعادة الدكتور يو�صف حممد ال�صركال الوكيل امل�صاعد 
لقطاع امل�صت�صفيات يف وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع، اإىل اأن 
باأحدث  والأطفال  وال��ولدة  للن�صاء  القا�صمي  دعم م�صت�صفى 

التقنيات الطبية على م�صتوى العامل، اأدى لتطور اخلدمات 
ال�صحية والعالجية وخا�صة يف جمال جراحات الأطفال. مما 
اأ�صهم بنجاح امل�صت�صفى يف اإجراء العمليات اجلراحية الدقيقة 
بكفاءة ومهنية، عادت بال�صفاء على الأطفال املر�صى واأ�صعدت 
اأهاليهم. لفتاً اإىل اأن التطور النوعي يف العمليات اجلراحية 
ياأتي حتقيقاً خلطط وبرامج الوزارة الهادفة لتقدمي اأف�صل 
الت�صخي�صية والعالجية، وتطبيق معايري اجلودة  اخلدمات 

والتميز يف امل�صت�صفيات.
واأو�صح �صعادته اأن ق�صم جراحة الأطفال يف م�صت�صفى القا�صمي 
املرجعية  الأق�����ص��ام  م��ن  يعترب  والأط���ف���ال  وال�����ولدة  للن�صاء 
بالوزارة التي تقوم بهذه العمليات النوعية لالأطفال حديثي 
الولدة وحتى �صن ال�12، لفتاً اإىل اأن وجود ق�صم متخ�ص�س 
يف طب اجلنني ميثل دعامة رئي�صة لنجاح العمليات املتعلقة 

اخللقية  الت�صوهات  اكت�صاف  خالل  من  الأطفال،  بجراحات 
والتعامل معها اأثناء فرتة احلمل، حيث يتم تهيئة الأهل قبل 
الولدة بطبيعة احلالة، لتو�صيح �صرورة التدخل اجلراحي، 
يف  املختلفة  والتخ�ص�صات  الطبية  ال��ك��وادر  ب��ني  بالتن�صيق 

امل�صت�صفى مما ي�صهم يف التقليل من امل�صاعفات.
للم�صت�صفيات  امل�صتمر  التطوير  على  ال��وزارة  حر�س  موؤكداً 
وف���ق اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، وا���ص��ت��ق��ط��اب اأح����دث الأجهزة 
الريادة،  لتحقيق  الطبية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  عاملياً  املتطورة 
وتر�صيخ ثقة املر�صى بكفاءة اخلدمات ال�صحية يف م�صت�صفيات 

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع. 

ا�ستخدام املناظري يف العمليات 
م��ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ال��دك��ت��ور خ��ال��د خ��ل��ف��ان ا���ص��ت�����ص��اري ورئي�س 

القا�صمي  م�صت�صفى  يف  الفني  واملدير  الأطفال  جراحة  ق�صم 
للن�صاء وال��ولدة والأط��ف��ال، وج��ود زي��ادة يف عمليات جراحة 
الأط��ف��ال ال��ت��ي جُت���رى ع��ن ط��ري��ق امل��ن��اظ��ري، مبينا اأن اأكر 
العمليات تتعلق بجراحات جتويف البطن وال�صدر، كعمليات 
واملرارة  الأم��ع��اء  وان�����ص��دادات  اخللقية،  الفتق  عيوب  اإ���ص��الح 
ال�صفراوية، وان�صدادات اجلهاز البويل لدى الأطفال، حيث 
% م��ن العمليات   80 اأن م��ا ي��ق��ارب  اأظ��ه��رت الإح�����ص��ائ��ي��ات 
اجلراحية التي يقوم بها الق�صم لأطفال ل تتجاوز اأعمارهم 
اإجراوؤها  مت  ال��ت��ي  العمليات  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  ال�صنتني. 
عالية،  جناح  بن�صب  عملية   600 بلغت  املا�صي  العام  خالل 
العام  نهاية  املنفذة مع  العمليات  ي�صل عدد  اأن  املتوقع  ومن 
تتم من خ��الل طاقم  1000 عملية جراحية،  اإىل  اجل��اري 
طبي موؤهل من ذوي الكفاءة، اإىل جانب جتهيز غرف مو�صعة 

التي  الدقيقة  والأدوات  املناظري  اأج��ه��زة  ب��اأح��دث  للعمليات 
متكن اجلراحني من التعامل مع خمتلف احلالت اجلراحية 
اجلراحية  العمليات  يف  الالفت  التطور  اإىل  ولفت  املعقدة.  
التي يجريها الق�صم مثل؛ اإ�صالح �صق ال�صفة و�صقف احللق، 
واإ�صالح فتق احلجاب احلاجز  املري  عالج تو�صيل وان�صداد 
احلالب  زرع  اإع���ادة  وعمليات  اخل��دج،  الأط��ف��ال  عند  اخللفي 
وان�صداد  تو�صيل  اإع���ادة  وعمليات  املثانة.  وخ���ارج  داخ��ل  م��ن 
وجدار  املثانة  �صق  ت�صليح  عمليات  اإىل  بالإ�صافة  احل��ال��ب. 
بعد ولدة  واح��دة،  التنا�صلية على مرحلة  والأع�صاء  البطن 
الن�صداد  وت�صليح  ح���د،  ك��اأق�����ص��ى  ي��وم��ني  اأو  ب��ي��وم  ال��ط��ف��ل 
اجلراحي  املنظار  با�صتخدام  ال�صفرواية  للقنوات  اخللقي 
املرجعية  املراكز  التي جترى يف  النوعية  العمليات  وهي من 

على م�صتوى العامل. 

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال الطريق اللتفايف على ج�سر املفرق تقاطع الطريقني E-22 و E-11 خالل الربع الثالث للعام 2019 

عاجلت الت�س�هات اخللقية يف اجلهاز اله�سمي واجلهاز الب�يل والتنا�سلي، واالأورام اخللقية وغري اخللقية

م�ست�سفى القا�سمي للن�ساء والولدة والأطفال ُيجري عمليات 
جراحية ت�ساهي املراكز املرجعية العاملية يف جراحات الأطفال

•• اأبوظبي- الفجر :

ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  م��ع  وبالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  اأجن���زت 
خالل الربع الثالث من العام احلايل  اأعمال اإن�صاء فتحات اللتفاف على 
ج�صر املفرق - الطريق رقم 12 اجتاه “اأبو ظبي – العني” والطريق رقم 
يف  امل�صتمرة  التطوير  عملية  من  كجزء  – اأبوظبي(،  )العني  اجتاه   11
اإطار حر�صها  الإم��ارة، و تلبية لالحتياجات املجتمعية يف املدينة، و�صمن 
مع  يتالءم  ال��ذي  بال�صكل  وتطويرها  التحتية  البنية  مكونات  تعزيز  على 
حجم منو العا�صمة اأبوظبي وتوفري خدمات الطرق احل�صارية املتقدمة، 
ن�صب  اأعلى  وحتقيق  كفاءتها  ورف��ع  الطرق  ب�صبكة  الرت��ق��اء  بهدف  وذل��ك 
الن�صيابية وال�صالمة املرورية جلميع م�صتخدمي الطرق و�صمان التدفق 

املرن لل�صيارات حيث بلغت تكلفة الأعمال  15،5 مليون درهم .
للمغادرين من  بالعودة  لل�صيارات  املرورية  احلركة  املنفذة  الأعمال  تخدم 
مدينة اأبوظبي وكذلك للقادمني من مدينة العني، بتاأمني حركة دوران اإىل 
اخللف )U-TURN( للحركة املرورية والعودة اإىل اجتاه اأبوظبي من 
خالل الطريق رقم 12، والعودة اأي�صا اإىل اجتاه مدينة العني من خالل 
 )U-TURN( الطريق رقم 11، بالإ�صافة اإىل حركة دوران اإىل اخللف
للحركة املرورية القادمة من مدن ال�صاخمة، ال�صوامخ، �صخبوط والعودة 
12 ، كما ي�صمح باإمكانية التوجه  اإىل اجتاه دبي من خالل الطريق رقم 
اإىل مدينة دبي لل�صيارات التي مل ت�صتخدم املنفذ الأول عند ج�صر املفرق، 
والتوجه اىل امل�صفح - الغويفات لل�صيارات التي مل ت�صتخدم املنفذ الأول 
املروري  الزدح���ام  من  التخفيف  على  اأي�صا  ي�صاعد  كما  العني،  جهة  من 
على اجل�صور املحيطة بج�صر املفرق )ج�صر بني يا�س عند املحكمة – ج�صر 
م�صت�صفى املفرق – ج�صر مدينة حممد بن زايد عند حمطة البرتول قبل 

ج�صر املفرق(.

مع ت�قعات بتجاوزها 1000 عملية بنهاية العام 2019  2018 �سنة  ناجحة  عملية   600 •
• د. ي��سف ال�سركال: تعك�ش مدى التط�ر يف العمليات اجلراحية الن�عية يف طب االأطفال 
ِكْن االأطباء اجلراحني من التعامل مع احلاالت احلرجة َ • د. خالد خلفان: غرف عمليات م��سعة وجمهزة باأحدث اأجهزة املناظري التي تمُ

بطريقة ذكية  ب�سرية«  »م�ارد  خدمة   21

�سرطة دبي تطلق م�سروع اخلدمة الذاتية للموظفني عرب »كيو�سك«
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – الفجر:

اأح��ب��ط��ت ج���م���ارك دب���ي حماولة   
املخدرة  امل�����واد  ل��ت��ه��ري��ب  ج���دي���دة 
الإم�������ارات،  دول�����ة  اإىل  وادخ���ال���ه���ا 
حيث ا�صتطاع فريق م�صرتك من 
اجلمركية  ال���ص��ت��خ��ب��ارات  اإدارة 
واإدارة مراكز جبل علي اجلمركية 
كيلوجرام   251.2 ���ص��ب��ط  م��ن 
اأكرب  وه��ي  الكري�صتال  م���ادة  م��ن 
ك��م��ي��ة ي��ت��م ���ص��ب��ط��ه��ا يف امل���رك���ز ،  
ال�صحنة  اح���ت���واء  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
مادة  م���ن  ك��ي��ل��وج��رام   6.4 ع��ل��ى 
ال��ه��ريوي��ن ل��ي�����ص��ل امل��ج��م��وع اإىل 
املواد  م��ن  ك��ي��ل��وج��رام   258 نحو 
ب�  املخدرة  تقدر قيمتها ال�صوقية 
25 مليون درهم خمباأة يف قطع 
حاول  امل�صتعملة،  لل�صيارات  غيار 
ميناء  ع���رب  اإدخ���ال���ه���ا  امل���ه���رب���ون 
�صباط  لهم  فت�صدى  علي  جبل 
جمارك  يف  اجل��م��رك��ي  التفتي�س 
اأمن  ال�����ص��اه��رة على  ال��ع��ي��ون  دب��ي 
و�صالمة و�صحة املجتمع ومتكنوا 
عملية  يف  امل����واد  ه���ذه  �صبط  م��ن 
اإذ  “ناقل احلركة” ،  اأُطلق عليها 
مبهارة  التفتي�س  �صباط  يتمتع 
على  ال�����ق�����درة  يف  ن���ظ���ريه���ا  ق������لَّ 

اكت�صاف حماولت التهريب مهما 
الخفاء  عمليات  امل��ه��رب��ون  اأت��ق��ن 

والتمويه.
باإمكانهم  اأن  امل��ه��رب��ون  ظ��نَّ  وق��د 
املُحكمة  التحايل على الإج��راءات 
والأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي طورتها 
ل��الرت��ق��اء بقدراتها  دب��ي  ج��م��ارك 
والر�صد  املخاطر  اإدارة  جمال  يف 
املُ���������ص����ب����ق ل���ل�������ص���ح���ن���ات اخل����ط����رة 
دبي  م��ن��اف��ذ  اإىل  و���ص��ول��ه��ا  ق��ب��ل 
عند  ل����ص���ت���ه���داف���ه���ا  اجل���م���رك���ي���ة 
والتفتي�س  ب��امل��ع��اي��ن��ة  و���ص��ول��ه��ا 
اكت�صاف  ليتم  ملحتوياتها  الدقيق 
دخولها  وم���ن���ع  امل��م��ن��وع��ة  امل������واد 
ي��ق��وم حمرك  ال��دول��ة، حيث  اإىل 
طورته  ال�����ذي  ال���ذك���ي  امل���خ���اط���ر 
ج��م��ارك دب���ي ب��ا���ص��ت��خ��دام اأح���دث 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ال�صحنات  يف  املخاطر  بت�صخي�س 
ملفات  واإن�صاء  القادمة  التجارية 
وقد  اخلطرة،  لل�صحنات  خماطر 
ر�صد حمرك املخاطر بدقة عالية 
احتوت  التي  الغيار  قطع  �صحنة 
و�صخ�صها  امل����خ����درة  امل������واد  ع��ل��ى 
اخ�صاعها  ي��ت��م  خ��ط��رة  ك�����ص��ح��ن��ة 
عند  الدقيق  والتفتي�س  للمعاينة 
�صاحب  اخ����ط����ار  ومت  و����ص���ول���ه���ا 

اأو مهربة  اأي��ة م��واد ممنوعة  على 
متوهمني اأن اتباع هذه الأ�صاليب 
يف الخفاء والتمويه �صيحول دون 
متكن �صباط التفتي�س اجلمركي 

من اكت�صاف املواد املخدرة.   
لعملية  املحدد  الوقت  على  وبناء 
�صاحب  وب���ح�������ص���ور  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
ال�صحنة مت تنفيذ خطة التفتي�س 
الفريق  و���ص��ع��ه��ا  ال��ت��ي  املُ��ح��ك��م��ة 
ال�صتخبارات  اإدارة  من  امل�صرتك 
جبل  م���راك���ز  واإدارة  اجل��م��رك��ي��ة 
علي اجلمركية، حيث قام �صباط 
التفتي�س اجلمركي بتفريغ جميع 
امل�صتهدفة  ال�����ص��ح��ن��ة  حم��ت��وي��ات 
امل��ح��ت��وي��ات ح�صب  ف���رز ه���ذه  ومت 
ال�صتعانة  خ��الل  وم��ن  نوعياتها، 
بوحدة الكالب اجلمركية التابعة 
كانت  ف��ق��د  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  لإدارة 
بوجود  ق���وي���ة  م���وؤ����ص���رات  ه���ن���اك 
م���واد خم���درة خم��ب��اأة فيها، حيث 
بالتفتي�س  امل�صرتك  الفريق  ق��ام 
ال�صحنة  حمتويات  على  ال��ي��دوي 
ال��غ��ي��ار  بحرفية  ق��ط��ع  ف��ت��ح  ومت 
ع��ال��ي��ة ومب���ع���دات خ��ا���ص��ة ومتكن 
���ص��ب��اط ال��ت��ف��ت��ي�����س اجل��م��رك��ي يف 
ال��ن��ه��اي��ة م���ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى امل���واد 
مبدئياً  فح�صها  مت  التي  املخدرة 

اإىل �صد  دب���ي  اجل��م��رك��ي��ة لإم�����ارة 
م��ن��ي��ع يف م��واج��ه��ة ك��ل حم���اولت 
ب�صالمة  ل����الإ�����ص����رار  ال���ت���ه���ري���ب 
وياأتي  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  و���ص��ح��ة 
التجارة  دع����م  خ����الل  م���ن  ذل����ك 
امل�������ص���روع���ة م����ن ح���ي���ث الل����ت����زام 
ال��ت�����ص��ه��ي��ل، وذل�����ك م���ن خالل  و 
املخاطر  ل��ر���ص��د  امل��ح��ك��م  ال��ن��ظ��ام 
جمارك  ط���ورت���ه  وال�����ذي  م�صبقا 
الدائم  وحتديثها  باإطالقها  دب��ي 
مدعوما  الذكي،  املخاطر  ملحرك 
اإدارة  ملوظفي  املتقدمة  بالقدرات 
والتي  اجل��م��رك��ي��ة  ال���ص��ت��خ��ب��ارات 
املخاطر  حت��ل��ي��ل  ع���ل���ى  مت��ك��ن��ه��م 
م�صتويات  لتحديد  عالية  بكفاءة 
القادمة  ال�صحنات  يف  اخل��ط��ورة 
لل�صحنات  امل�������ص���ب���ق  وال����ر�����ص����د 
مدرو�صة  خلطط  وف��ق��ا  اخل��ط��رة 
احباط  م��ن  متكننا  ال��دق��ة  بالغة 
متمثل  التهريب”  حم��������اولت 
حيث  م��ن  التحليل  ق�صم  بفريق 
لإمارة  القادمة  ال�صحنات  متابعة 
دبي ب�صكل يومي وعليه يتم حتديد 
الخطار المنية و القت�صادية و 
ال�صيا�صية و الجتماعية وانعكا�س 
ه��ذه الخ��ط��ار على نظام حمرك 

املخاطر .

تفتي�س  مركز  مبراجعة  ال�صحنة 
ج���م���ارك ج��ب��ل ع���ل���ي، ال�����ذي قام 
التفتي�س  ل��غ��اي��ات  م��وع��د  ب��ح��ج��ز 
اأ�صاليب  اأن  م��ن��ه  ظ��ن��اً  ت���ردد  دون 
اتبعها  ال��ت��ي  وال��ت��م��وي��ه  الخ���ف���اء 
و���ص��ع يف  ل مي��ك��ن ك�صفها، ح��ي��ث 
نوعيات   5 امل�����ص��ت��ه��دف��ة  ال�����ص��ح��ن��ة 
خمتلفة من قطع غيار ال�صيارات 
باأحجام خمتلفة و اأجهزة خياطة 
ال�صعب  م��ن  لي�صبح  م�صتعملة 
اجراء  املهربة عند  امل��واد  اكت�صاف 
ا�صتخدم  ك��م��ا  ال��ت��ف��ت��ي�����س،  عملية 
املهربون ا�صاليب ت�صليل خمتلفة 
حيث مت اخ��ف��اء امل���واد امل��خ��درة يف 
التجاويف الداخلية لقطع الغيار 
لالإيحاء باأنها �صليمة ول حتتوي 

التابعة  امل���ت���ن���ق���ل  امل����خ����ت����رب  يف 
واحالتها  ال��ف��ن��ي   ال��دع��م  لإدارة 
لتخاذ  امل��خ��ت�����ص��ة  اجل���ه���ات  اإىل 

الإجراءات القانونية.
وقال يو�صف الها�صمي مدير اإدارة 
اجلمركية:  ع��ل��ي  ج��ب��ل  م���راك���ز 
على  العمل  يف  جهودنا  “تتكامل 
التهريب  حم����������اولت  اح�����ب�����اط 
امل���خ���درة حلماية  امل�����واد  و���ص��ب��ط 
املجتمع من خماطرها وا�صرارها، 
منظومة  ب��ال��ف��ع��ل  ط���ورن���ا  وق����د 
متكاملة للت�صدي لهذه املحاولت 
�صباط  اع�����������داد  يف  وت����ق����دم����ن����ا 
وتزويدهم  اجل��م��رك��ي  التفتي�س 
من  متكنهم  التي  امل��ه��ارات  بكافة 
اكت�صاف املواد املخدرة مهما حاول 
باأ�صاليبهم  اخ���ف���اءه���ا  امل���ه���رب���ون 
والتمويه،  ل��ل��ت�����ص��ل��ي��ل  اخل��ب��ي��ث��ة 
الأخ��رية مدى  ال�صبطية  وتظهر 
بها مفت�صونا  يتمتع  التي  الكفاءة 
حماية  ع���ل���ى  ا�����ص����راره����م  وق������وة 
املجتمع من ا�صرار املواد املخدرة، 
يف  كلل  ب��ال  العمل  ن��وا���ص��ل  حيث 
امل��ع��اي��ن��ة وال��ت��ف��ت��ي�����س ح��ت��ى متكنا 
املهربة  امل����واد  اإىل  ال��و���ص��ول  م��ن 
وا�صتكملنا مهمتنا بنجاح منقطع 
النظري حققناه بفعل املثابرة على 
التدريب  الأداء وموا�صلة  تطوير 
وقال  ال��ن��ت��ائ��ج«.  اف�صل  لتحقيق 
مدير  ال�����ص��وي��دي  حم��م��د  �صعيب 
اجلمركية:  ال���ص��ت��خ��ب��ارات  اإدارة 
امل���ن���اف���ذ  حت����وي����ل  يف  “جنحنا 

•• اأبوظبي – الفجر:

بالتعاون مع  اأبوظبي  �صبطت �صرطة 
�صرطتي ال�صارقة وعجمان، 3 ع�صابات 
“اآ�صيوياً”،  �صخ�صاً   25 م��ن  مكونة 
ي�صتخدمون الحتيال الهاتفي و�صيلة 
وال�صتيالء  ب�����ص��ح��اي��اه��م  ل���الإي���ق���اع 
البنكية  واأر�صدتهم  مدخراتهم  على 
م�صلم  العميد  واأك��د  احتيالية.  بطرق 
حممد ال��ع��ام��ري، ن��ائ��ب م��دي��ر قطاع 
اإن  اأبوظبي،  ب�صرطة  اجلنائي  الأم��ن 
من  لكل  باملر�صاد  ال�صرطية  الأجهزة 
ت�صول له نف�صه امل�صا�س باأمن املجتمع 
وال�صتيالء على اأموال النا�س بالن�صب 
والحتيال، و�صتالحق هذه الع�صابات 
ينالوا  حتى  وج��دوا  اأينما  الإجرامية 
ي�صتحقونه وفقاً  الذي  الرادع  العقاب 
وتقديره  �صكره  واأع��رب عن  للقانون. 

ال�صارقة،  ل�صرطة  العامة  القيادة  اإىل 
ل�����ص��رط��ة عجمان،  ال��ع��ام��ة  وال���ق���ي���ادة 
�صرطة  م��ع  وتعاونها  جهودهما  على 
القب�س على  اأ���ص��ه��م يف  اأب��وظ��ب��ي مم��ا 

وكف  الثالثة  الإج��رام��ي��ة  الع�صابات 
�صرورهم واأذاهم عن النا�س.

وحذر العميد عمران اأحمد املزروعي، 
مدير مديرية التحريات والتحقيقات 

اأفراد  اأب��وظ��ب��ي،  �صرطة  يف  اجلنائية 
امل��ج��ت��م��ع م���ن ال���وق���وع ���ص��ح��اي��ا لتلك 
عن  الك�صف  يف  الإجرامية  الع�صابات 
بطاقاتهم  واأرق��ام  البنكية  ح�صاباتهم 

باأنه  اإيهامهم  خ��الل  م��ن  الئتمانية 
اأو  ح�����ص��اب��ات��ه��م  جت��م��ي��د  اأو  ح��ظ��ر  مت 
بطاقاتهم امل�صرفية وذلك لال�صتيالء 
ع��ل��ى اأم����وال����ه����م، م�������ص���دداً ع��ل��ى عدم 
التجاوب مع هذه الت�صالت اخلادعة، 
احل�صابات  م��ع��ل��وم��ات  اإف�����ص��اء  وع����دم 
ال��ب��ن��ك��ي��ة وال���ب���ي���ان���ات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة اأو 
ويجب  ���ص��خ�����س،  اأي  م���ع  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 

احلفاظ عليها ب�صرية تامة.
ت��ط��ل��ب حتديث  ال��ب��ن��وك ل  اإن  وق����ال 
الهاتف،  ع���رب  امل�����ص��رف��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
مطالباً عمالء البنوك عدم النخداع 
الوهمية،  والر�صائل  الت�صالت  بتلك 
للبنك  ف�����رع  اأق�������رب  اإىل  وال����ت����وج����ه 
وحت��دي��ث ال��ب��ي��ان��ات ف��ق��ط م��ن خالل 
موظفي خدمة العمالء يف مقر البنك.  
ع���دة بالغات  اأن���ه ورد م���وؤخ���راً  وذك���ر 
م��ن ال�����ص��ح��اي��ا، ت��ف��ي��د ت��ع��ر���ص��ه��م اإىل 

الهاتفي،  والحتيال  الن�صب  عمليات 
م��ن خ���الل اإي��ه��ام��ه��م م��ن ق��ب��ل اأف���راد 
ح�صاباتهم  جتميد  مت  ب��اأن��ه  الع�صابة 
البنكية اأو حظر بطاقاتهم امل�صرفية، 
ويجب عليهم حتديث بياناتهم، حيث 
يطلبون معلومات عن تلك احل�صابات 
وي�صتغلون  الئ��ت��م��ان��ي��ة  وال��ب��ط��اق��ات 
اأر�صدتهم  �صحب  يف  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه 
القب�س  اأن��ه مت  واأو���ص��ح  و�صرقتهم.   
ع��ل��ى ال��ع�����ص��اب��ات ال���ث���الث���ة ك���ل على 
ال�صارقة  �صرطتا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ح��دة 

وعجمان، م�صرياً اأن الع�صابتان الأوىل 
والثانية وعدد اأفرادهما 14 �صخ�صاً، 
اأف��راده��م��ا يف  القب�س ع��ل��ى  اإل��ق��اء  مت 
اإمارة ال�صارقة، بينما الع�صابة الثالثة 
والتي كانت مكونة من 11 �صخ�صاً مت 
�صبطهم يف اإمارة عجمان، واأن امل�صاكن 
ا�صتخدموها  يقطنونها  ك��ان��وا  ال��ت��ي 
اأوكاراً ملمار�صة اأن�صطتهم الإجرامية. 

اأن����ه مت ���ص��ب��ط ع���دد من  اإىل  واأ����ص���ار 
الهواتف املتحركة، و�صرائح الت�صال، 
بحوزة الع�صابات الإجرامية الثالثة، 

لالإيقاع  ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا  ك���ان���ت  وال���ت���ي 
بال�صحايا عن طريق الغ�س والتدلي�س. 
الن�صب  ح��ال��ة  اجل��م��ه��ور يف  وط���ال���ب 
التوجه اىل اقرب مركز �صرطة واي�صا 
اخلادعة،  للمكاملات  ال�صتجابة  جتنب 
ات�صالت  اأي  ع���ن  الإب������الغ  و���ص��رع��ة 
تردهم من قبل جمهولني يطالبوهم 
امل�صرفية،  ب���ي���ان���ات���ه���م  ب���ت���ح���دي���ث 
بالتوا�صل مع خدمة اأمان على الرقم 
املجاين )8002626( اأو عن طريق 

.)sms2828( .الر�صائل

•• اأبوظبي-وام:

اأع�صاء  ت�صجيل  عملية   ”2019 اأغ�صط�س   18“ الأح����د  ال��ي��وم  تنطلق 
الهيئات النتخابية الراغبني يف الرت�صح لع�صوية املجل�س الوطني الحتادي 
2019، وت�صتمر اإىل22 اأغ�صط�س اجلاري يف 9 مراكز تتوزع على خمتلف 

اإمارات الدولة.
اجلدول  وفق  اأي��ام   5 مدى  على  املر�صحني  طلبات  ت�صجيل  عملية  وت�صتمر 
الزمني لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019، حيث يحق ملن توفرت 

فيه ال�صروط الد�صتورية التقدم بطلب للرت�صح.
وترتكز ال�صروط باأن يكون الراغب يف الرت�صح من مواطني اإحدى اإمارات 

الوطني  املجل�س  يف  ميثلها  التي  الإم����ارة  يف  دائ��م��ة  ب�صفة  ويقيم  الحت���اد، 
الحتادي، واأن ل يقل �صنه عن خم�س وع�صرين �صنة ميالدية “اأي اأن يكون 
متمتعاً  ي��ك��ون  واأن  قبله”،  وم��ا   1994 ع��ام  اأك��ت��وب��ر   04 ي��وم  مواليد  م��ن 
ي�صبق احلكم عليه يف  ال�صمعة، مل  ال�صرية، ح�صن  املدنية، حممود  بالأهلية 
واأن  للقانون،  اعتباره طبقاً  اإليه  رد  بال�صرف، ما مل يكن قد  جرمية خملة 

يكون لديه اإملام كاف بالقراءة والكتابة.
جلنة  اإىل  تر�صحه  بطلب  يتقدم  اأن  نف�صه  تر�صيح  يف  يرغب  من  كل  وعلى 
املحددة  ال��ف��رتة  خ��الل  وذل��ك  النتخابية،  هيئتها  يف  ا�صمه  املقيد  الإم����ارة 
و�صمن الدوام الر�صمي الذي ميتد من ال�صاعة 8 �صباحاً وحتى ال�صاعة 3 
ع�صراً. ووفق اجلدول الزمني لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019 

ف�صوف يتم الإعالن عن القائمة الأولية ملر�صحي املجل�س الوطني الحتادي 
يف ال�25 من �صهر اأغ�صط�س 2019، على اأن يتم اإعالن القائمة النهائية  3 

�صبتمرب 2019.
وقد حددت اللجنة الوطنية مراكز ت�صجيل املر�صحني والتي مت توزيعها يف 
جميع اإمارات الدولة حيث مت يف اأبوظبي حتديد جمموعة من املراكز وهي 
اأبوظبي الطابع الثاين،  اأبوظبي يف غرفة جتارة و�صناعة  اإم��ارة  مقر جلنة 
ويف العني يف قاعة رئي�س جمل�س الإدارة، ا�صتاد هزاع بن زايد، ويف الظفرة 

جمل�س مدينة زايد.
واأم��ا يف دب��ي فقد مت حتديد قاعة حتا /�صي -دي/ يف مركز دب��ي التجاري 
العاملي، ويف ال�صارقة ف�صيتم قبول طلبات املر�صحني يف قاعة رقم /1/ مببنى 

املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة، ويف عجمان �صيتم ا�صتقبال الطلبات يف  
قاعة ال�صيخ حميد  يف  “متحف عجمان”، يف حني �صيتم ا�صتقبال الطلبات 
راأ�س  اإم��ارة  ويف  القيوين،  ب��اأم  الجتماعية  التنمية  مركز  يف  القيوين  اأم  يف 
اإمارة  يف  الثقايف  باملركز  الكربى  القاعة  يف  الطلبات  ا�صتالم  �صيتم  اخليمة 
راأ�س اخليمة، ويف الفجرية، ف�صيتم ا�صتالم الطلبات يف غرفة جتارة و�صناعة 
الفجرية الطابق الثامن. وتتوفر املزيد من املعلومات عن الدورة النتخابية 
الرابعة لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019 عرب �صفحات التوا�صل 
لالنتخابات  الوطنية  للجنة  الإلكرتوين  واملوقع  بها،  اخلا�صة  الجتماعي 
وتطبيقها الذكي، وبالت�صال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث 

اإىل موظفي مركز الت�صال اخلا�س بالنتخابات.

ت�سجيل الراغبني يف الرت�سح لع�سوية »الوطني الحتادي«  

بالتعاون مع �سرطتي  ال�سارقة وعجمان

�سرطة اأبوظبي ت�سبط 3 ع�سابات اآ�سيوية لالحتيال الهاتفي

ال�سحنة حتت�ي على اأكرب كمية من مادة الكري�ستال املخدرة تقدر قيمتها ال�س�قية مببلغ 25 ملي�ن درهم 

جمارك دبي حتبط تهريب 258 كيلوجرام من املواد املخدرة يف عملية »ناقل احلركة«

العدد 12708 بتاريخ 2019/8/18 
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

 يف  الدعوى 2019/1185 جتاري كلي                 
اىل املدعي عليه /1- ا�صوك �صواكراماين لهورومال �صواكراماين 2-نيتو ا�صوك �صواكراماين 
 / وميثله  التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  بوركها  ب�صومال 
عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها ثبوت احلق 
وتثبيت احلجز التحفظي رقم 437 ل�صنة 2019 )جتاري( مع الزام املدعي عليهم بالت�صامن 
والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي "البنك" مبلغ وقدره 2.646.359.21 درهم )فقط 
وع�صرون  وواح��د  درهما  وخم�صون  وت�صعة  وثالثمائة  الفا  واربعون  و�صتة  و�صتمائة  مليوين 
ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�صافة  فل�صا( 
9.30 �س  ال�صاعة  املوافق 2019/9/4  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  وامل�صاريف.  والر�صوم 
بالقاعة رقم 8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12708 بتاريخ 2019/8/18 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/856 امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- بوليوود للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ وادي الحالم للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله/عبداحلكيم حبيب من�صور بن 
حرز طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/6/24 اأول 
: بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني. ثانيا : الزام املدعي عليها بوليوود للتجارة 
ب��اأن ت��وؤدي للمدعية وادي الح��الم للتجارة العامة - �س ذ م م مبلغ  العامة - �س ذ م م 
300.525 درهم )ثالثمائة الف وخم�صمائة وخم�صة وع�صرون درهم( والفائدة القانونية 
بالر�صوم  ال��زام��ه��ا  م��ع  ال�����ص��داد  وح��ت��ى مت��ام  ت��اري��خ 2019/6/20  م��ن  �صنويا   %9 ب��واق��ع 
وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134867

باإ�صم : اأكتيليون فارما�صيوتيكالز، ليمتد 

وعنوانه: جيويبي�صرتا�صي 16 ،4123  األ�صويل ، �صوي�صرا.

وامل�صجلة حتت الرقم: 134867 بتاريخ:2011/01/24 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5

انتهاء حلماية يف: 2019/10/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134868

باإ�صم : اأكتيليون فارما�صيوتيكالز، ليمتد 

وعنوانه: جيويبي�صرتا�صي 16 ،4123  األ�صويل ، �صوي�صرا.

بتاريخ:2011/01/24 وامل�صجلة حتت الرقم: 134868 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5

انتهاء حلماية يف: 2019/10/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134887

باإ�صم : بربري ليمتد

وعنوانه: هور�صفريي هاو�س، هور�صفريي رود، لندن، اأي دبليو1 بي 2 ايه دبليو ، اململكة املتحدة.

وامل�صجلة حتت الرقم: 134887 بتاريخ:2012/01/08 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9

انتهاء حلماية يف: 2019/10/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134889

باإ�صم : بربري ليمتد

وعنوانه: هور�صفريي هاو�س، هور�صفريي رود، لندن، اأي دبليو1 بي 2 ايه دبليو ، اململكة املتحدة.

وامل�صجلة حتت الرقم: 134889 بتاريخ:2012/01/08

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9

انتهاء حلماية يف: 2019/10/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134757

باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�صي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�صون  اأن��د  جون�صون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   

وامل�صجلة حتت الرقم: 134757 بتاريخ:2011/02/15  

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10

انتهاء حلماية يف: 2019/10/15 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134758

باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�صي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�صون  اأن��د  جون�صون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   

وامل�صجلة حتت الرقم: 134758 بتاريخ:2011/02/08 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10

انتهاء حلماية يف: 2019/10/15 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134924

باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�صي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�صون  اأن��د  جون�صون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.

وامل�صجلة حتت الرقم: 134924 بتاريخ:2011/02/15 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10

انتهاء حلماية يف: 2019/10/20 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134927

باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�صي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�صون  اأن��د  جون�صون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   

وامل�صجلة حتت الرقم: 134927 بتاريخ:2011/02/10 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10

انتهاء حلماية يف: 2019/10/20 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134888

باإ�صم : بربري ليمتد

وعنوانه: هور�صفريي هاو�س، هور�صفريي رود، لندن، اأي دبليو1 بي 2 ايه دبليو ، اململكة املتحدة.

وامل�صجلة حتت الرقم: 134888 بتاريخ:2012/04/05 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9

انتهاء حلماية يف: 2019/10/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 132983

باإ�صم : بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع

وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.

وامل�صجلة حتت الرقم: 132983 بتاريخ:2011/02/16 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9

انتهاء حلماية يف: 2019/08/20 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/08/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 132984

باإ�صم : بنك اأبوظبي الأول  �س.م.ع

وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.

وامل�صجلة حتت الرقم: 132984 بتاريخ:2011/02/16 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36

انتهاء حلماية يف: 2019/08/20 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/08/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 135202

باإ�صم : مبادلة كابيتالند  للعقارات - ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 30398، اأبوظبي،  الإمارات العربية املتحدة.

وامل�صجلة حتت الرقم: 135202 بتاريخ:2011/02/15 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36

انتهاء حلماية يف: 2019/10/27 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 32514

باإ�صم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز  �صرتيت ، بيوريا ، اإلينويز  9540-61629 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.

وامل�صجلة حتت الرقم: 32514 بتاريخ:2014/04/14 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9

انتهاء حلماية يف: 2019/08/10 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/08/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

 من�ذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 32516

باإ�صم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز  �صرتيت ، بيوريا ، اإلينويز  9540-61629 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.

وامل�صجلة حتت الرقم: 32516 بتاريخ:2014/04/14

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9

انتهاء حلماية يف: 2019/08/10 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2029/08/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم �صركة / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 131973
با�ص������م : تران�صيند انفورمي�صن انك

وعنوان����ه : منرب. 70، اك�صينغز هونغ روود، تايبيه، تايوان 114 – جمهورية ال�صني ال�صعبية
وامل�صجلة حتت رقم : )131973 (    بتاريخ : 2009/07/22

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :  2019/07/22  
اإيل 2029/07/22

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع وال�صروط املن�صو�س 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

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

بتاريخ:  21 يوليو 2019   املودعة حتت رقم: 314173 
 تاريخ اإيداع الأولوية  23 يناير 2019 

 با�ص��م:  بريدج�صتون كوربوري�صن 
 وعنوانه:1-1، كيوبا�صي 3-�صومي، �صيو –كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اآلت وعدد اآلية؛ حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(؛ قارنات اآلية وعنا�صر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية(؛ معدات زراعية عدا ما يدار باليد؛ اأجهزة تفقي�س البي�س؛ اآلت بيع 

اأوتوماتيكية.
 الواق�عة بالفئة:  7 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من  عبارة  » Bridgestone T&DPaaS » املكتوبة باحرف لتينية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

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

بتاريخ:  21 يوليو 2019   املودعة حتت رقم: 314179 
 تاريخ اإيداع الأولوية  23 يناير 2019 

 با�ص��م:  بريدج�صتون كوربوري�صن 
 وعنوانه:1-1، كيوبا�صي 3-�صومي، �صيو –كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات 
لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ 
ال�صوت اأو ال�صور؛ حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�س ت�صجيل؛ اأقرا�س مدجمة؛ اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآلت ت�صجيل النقد واآلت 

حا�صبة ومعدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من  عبارة  » Bridgestone T&DPaaS « املكتوبة باحرف لتينية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

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

بتاريخ:  21 يوليو 2019   املودعة حتت رقم: 314181 
 تاريخ اإيداع الأولوية  23 يناير 2019 

 با�ص��م:  بريدج�صتون كوربوري�صن 
 وعنوانه:1-1، كيوبا�صي 3-�صومي، �صيو –كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
 املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي. 

 الواق�عة بالفئة:  12 
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من  عبارة  » Bridgestone T&DPaaS « املكتوبة باحرف لتينية.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

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

بتاريخ:  21 يوليو 2019   املودعة حتت رقم: 314182 
 تاريخ اإيداع الأولوية  23 يناير 2019 

 با�ص��م:  بريدج�صتون كوربوري�صن 
 وعنوانه:1-1، كيوبا�صي 3-�صومي، �صيو –كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املطاط والغوتابر�صا وال�صمغ والأ�صب�صتو�س وامليكا واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
اأخرى، مواد بال�صتيكية مت�صكلة بالبثق لال�صتعمال يف الت�صنيع، مواد التغليف واحل�صو والعزل، اأنابيب مرنة 

غري معدنية.
 الواق�عة بالفئة:  17 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من  عبارة  » Bridgestone T&DPaaS« املكتوبة باحرف لتينية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

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

بتاريخ:  21 يوليو 2019   املودعة حتت رقم: 314194 
 تاريخ اإيداع الأولوية  23 يناير 2019 

 با�ص��م:  بريدج�صتون كوربوري�صن 
 وعنوانه:1-1، كيوبا�صي 3-�صومي، �صيو –كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
 خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي. 

 الواق�عة بالفئة:  35 
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من  عبارة  » Bridgestone T&DPaaS « املكتوبة باحرف لتينية.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 
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اأخبـار الإمـارات
م�سارك يف اأول بطولة   500
لتحدي الرم�ساء بالفجرية 

•• الفجرية -وام:

الإمارات ومركز الفجرية للمغامرات  رحالة  نادي  نظمها  التي  الرم�صاء  حتدي  بطولة  يف  م�صارك  �صارك 500 
اأم�س الأول، ولأول مرة يف اإمارة الفجرية بح�صور ال�صيخة �صم�صة بنت ح�صر اآل مكتوم ع�صو جمل�س اإدارة احتاد 

الطائرة رئي�س جلنة املنتخبات الوطنية.
 وقال �صعادة �صعيد املعمري مدير عام مركز الفجرية للمغامرات اإن حتدي الرم�صاء فكرة اإماراتية بامتياز حيث 
تت�صمن امل�صي على الأقدام 150 مرتا فى البدية وحتمل احلرارة فيما مينع اجلري ك�صرط من �صروط التناف�س 

و ممار�صة هذا التحدي.

الإمارات تفوز باملركز الأول واجلائزة اخلا�سة يف م�سابقة الروبوت العاملية

•• جمهورية ال�صني-الفجر:

واجلائزة  عامليا  الأول  امل��رك��ز  العلمي  الإم����ارات  ن��ادي  فريق  ان��ت��زع 
 World 2019 اخلا�صة يف م�صابقة الروبوت العاملية للنا�صئني
 Adolescent Robot Contest 2019 )WARC
اأغ�صط�س  و16   12 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  اأقيمت  وال��ت��ي   )2019
2019 مبدينة ت�صونغت�صينغ يف جمهورية ال�صني ال�صعبية.  والتي 

حول  خمتلفة  دول���ة   30 ميثلون  ف��ري��ق   113 احت�صنت  ب��دوره��ا 
 WRO العامل للتناف�س يف ثالث م�صابقات روبوت خمتلفة وهي

.MakeXو  VEX IQ و
و�صارك يف فريق نادي الإم��ارات العلمي كل من �صلطان الزرعوين 
12 عام ومهرة ماهر �صرفيان  11 عام واليازيه حممد املن�صوري 
  VEX IQ 13 �صنة وبقيادة املدربة اأمرية مهدي للتناف�س يف فئة
ال�صيني  الفريق  م��ع  بامل�صاركة  الأول  امل��رك��ز  الفريق  ح�صل  حيث 

مبجموع 40 نقطة  بفارق 4 نقاط عن املركز الثاين. كما ح�صل 
فريق دولة الإمارات العربية املتحدة على اجلائزة اخلا�صة يف اأف�صل 

�صناعة روبوت.
يف  لل�صباب  ك��ب��رياً  م��ه��رج��ان��اَ  ل��ل��روب��وت  العاملية  البطولة  وتعترب 
العامل لعر�س مواهبهم ومهاراتهم يف ت�صميم وبناء  اأنحاء  جميع 
الروبوتات وذلك باجلمع بني هوؤلء املهند�صني وخرباء التكنولوجيا 
يف  ال��رغ��ب��ة   وك��ذل��ك   ، وتعاونية  ج��ذاب��ة  م�صابقات  يف  امل�صتقبل  يف 

بني  والريا�صيات  والهند�صة  والتكنولوجيا  بالعلوم  �صغفهم  اإ�صعال 
ملواجهة  اإليها  يحتاجون  مهارات  لتعلم  واإلهامهم   ، ال�صباب  ه��وؤلء 
حتديات جديدة م�صتقباًل.  وقد اأطلقت اجلمعية ال�صينية للعلوم 
والتكنولوجيا الن�صخة الأوىل من م�صابقة الروبوت العاملية يف عام 
2015 ، وتعد  هذه البطولة اأكرب م�صابقة روبوت لطالب ما قبل 
اجلامعة، مع اأكر من 400 طالب ومدرب من اأكر من 20 دولة 

ومنطقة يتناف�صون يف امل�صابقة.

العيد  خالل  زايد  ال�سيخ  جلامع  وزائر  م�سل  األف   115
•• اأبوظبي-وام:

ا����ص���ت���ق���ب���ل ج����ام����ع ال�������ص���ي���خ زاي�����د 
مبختلف  م��رت��ادي��ه  ج��م��وع  الكبري 
بكثافة  توافدوا  الذين  ثقافاتهم، 
من داخل الدولة وخارجها خالل 

التي  الت�صامح؛  ثقافة  تر�صيخ  يف 
جت�صد روؤى املغفور له ال�صيخ زايد 
اهلل  -ط��ي��ب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 

ثراه-.
اجلامع  ���ص��ي��وف  اإج����م����ايل  وب���ل���غ 
الأ�صحى،  اإج���ازة عيد  اأي���ام  خ��الل 

الإ�صالمية  ال��ع��م��ارة  م��الم��ح  اأب���رز 
اجلامع،  اأرج��اء  جميع  يف  املتجلية 
ولإثراء جتربة الزائر، نظم املركز 
�صمن  خا�صة،  ثقافية  جولة   43
الذي  “ثقافتنا”؛  برنامج  �صل�صلة 
واملعني  م�����ص��ب��ًق��ا،  امل���رك���ز  اأط���ل���ق���ه 
الأعياد  ف��رح��ة  ال�����زوار  مب�����ص��ارك��ة 
اأطياف  ك���اف���ة  م���ع  والح���ت���ف���الت 
املجتمع مبختلف ثقافاتهم؛ وذلك 
باأهمية  ال�������زوار  ت��ع��ري��ف  ب���ه���دف 
وما  والوطنية  الدينية  املنا�صبات 

اإج��ازة عيد الأ�صحى املبارك حيث 
من  اجل����ام����ع  رواد  ك���اف���ة  ح���ظ���ي 
متنوعة  ب��خ��دم��ات  وزوار  م�صلني 
على  والتعرف  احتياجاتهم  تلبي 
م��ا ي��ح��وي��ه اجل��ام��ع م��ن ت�صاميم 
هند�صية رائعة والدور الذي يلعبه 

منهم   ”115،061“ ن����ح����و 
 12،742 و  م�صلًيا،   40،824
الأ�صحى،  عيد  �صالة  �صعائر  اأدوا 
زوار اجلامع خالل  بلغ عدد  فيما 
زائ�����ًرا،   74،237 ذات���ه���ا  ال���ف���رتة 
ت����ع����رف����وا خ������الل زي����ارت����ه����م على 

حت���وي���ه���ا م����ن ق���ي���م، اإ����ص���اف���ة اإىل 
تعريز الثقافة الإماراتية وتقدمي 
الأ�صحى  ع��ي��د  اأه��م��ي��ة  ع���ن  ���ص��رح 
وفري�صة  امل�صلمني،  ل��دى  امل��ب��ارك 
احلج؛ التي تتجلى فيها التوا�صل 
احل�صاري والثقايف الوا�صع ف�صال 
والتقاليد  بالعادات  التعريف  عن 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة الإم���ارات���ي���ة 

خالل اأيام العيد.
زايد  ال�صيخ  اأن مركز جامع  يذكر 
الكبري التابع لوزارة �صوؤون الرئا�صة 
الذى يحظى برعاية ومتابعة من 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
قيمة  الرئا�صة ميثل  ���ص��وؤون  وزي��ر 
ثقافية ووطنية تعرب عن املفاهيم 
وال��ق��ي��م ال��ت��ي ر���ص��خ��ه��ا امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
الوجدان  يف  واملتاأ�صلة  اهلل  رحمه 
وال����وع����ي وال���ت���ي ت�����ص��ك��ل ام���ت���دادا 
من  امل�صتلهمة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ه��وي��ة 

تعاليم ديننا احلنيف.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ را�صم حممد ابو النجا
  بن�صر التعديالت املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل

العالمة التجارية التالية:                                                  
بتاريخ : 2018/11/27 املودعة حتت رقم :  302326 

بتاريخ:    امل�صجلة حتت رقم : 
با�ص��م: بيري باملني ا�س ايه

 وعنوانه: 44 ريو فران�صوا 1اي ار 75008 باري�س، فرن�صا
واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف، وال�صينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية وحتديداً، نظارات ب�صرية، عد�صات 
والإ�صارة  والقيا�س  الوزن  قيا�س  واأدوات  واأجهزة  للنظارات(  للنظارات، علب  اطر  �صم�صية،  نظارات  ب�صرية، 
واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور؛ حامالت بيانات 
اآلت حا�صبة  النقد،  ت�صجيل  اآلت  النقد؛  بقطع  تعمل  التي  اآليات لالأجهزة  ت�صجيل؛  اأقرا�س  مغناطي�صية، 
اللوحية  احلا�صوب  لأجهزة  حقائب  لوحية؛  حا�صوب  اأجهزة  و  حا�صوب  اأجهزة  البيانات؛  ملعاجلة  ومعدات 

ال�صخ�صية، اجهزة حا�صوب متنقلة حممولة باليد، هواتف حممولة؛ واقيات للراأ�س
الواق�عة بالفئة:  9

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )  0  ( – )  (
التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

تعديل �صكل العالمة لي�صبح:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ را�صم حممد ابو النجا
  بن�صر التعديالت املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل

العالمة التجارية التالية:                                                  
بتاريخ : 2018/11/27 املودعة حتت رقم :  302327 

امل�صجلة حتت رقم :                       بتاريخ:   
با�ص��م: بيري باملني ا�س ايه

 وعنوانه: 44 ريو فران�صوا 1اي ار 75008 باري�س، فرن�صا
امل�صتخدمة  )بخالف  منها  خليط  وك��ل  النفي�صة  امل��ع��ادن  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
لطب الأ�صنان( واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة او املطلية بها، غري الواردة يف فئات اأخرى، وحتديداً، 
الدبابي�س  الدبابي�س، احللي،  العقود،  ال�صال�صل،  الربو�صات،  ال�صغرية،  الأ�صاور، احللي  الأق��راط،  اخلوامت، 
الزينية، م�صابك م�صنوعة من املعادن النفي�صة، زخارف الطواقي، زمامات لأكمام القم�صان، دبابي�س ربطات 

العنق؛ املجوهرات، الأحجار الكرمية، اأحجار �صبة كرمية، لآىلء، علب للمجوهرات
الواق�عة بالفئة:  14

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )  0  ( – )  (
التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

تعديل �صكل العالمة لي�صبح:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ را�صم حممد ابو النجا
  بن�صر التعديالت املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل

العالمة التجارية التالية:                                                  
بتاريخ : 2018/11/27 املودعة حتت رقم :  302329 

امل�صجلة حتت رقم :                       بتاريخ:   
با�ص��م: بيري باملني ا�س ايه

 وعنوانه: 44 ريو فران�صوا 1اي ار 75008 باري�س، فرن�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة والب�صائع امل�صنوعة 
من هذه املواد وغري الواردة �صمن فئات اأخرى، وحتديداً، ال�صناديق اجللدية؛ �صناديق من األواح جلدية؛ زخارف 
ال�صفر؛  حقائب  اليد؛  حقائب  وحتديداً،  حقائب،  للتعبئة؛  جلدية  واأجربة(  )اأكيا�س  حقائب  لالأثاث؛  جلدية 
حقائب الظهر؛ حقائب لل�صاطىء؛ حقائب الت�صوق ذات عجالت؛ حقائب لالأوراق والكتب؛ حقائب مدر�صية؛ 
حقائب اخل�صر؛ حقائب املالب�س؛  �صناديق �صفرية؛ اأحزمة جلدية؛  حقائب �صغرية للوثائق والأوراق؛ حمافظ 
جلدية م�صطحة للوثائق والأوراق؛ حمافظ نقود؛ حقائب �صغرية ملواد التواليت وم�صتح�صرات التجميل غري 
جمهزة؛ م�صنوعات جلدية؛ منتوجات بحجم �صغري من اجللود، وحتديداً، املحافظ؛ حمافظ نقود، لي�صت من 
معادن نفي�صة؛ حمافظ للبطاقات؛ حافظات مفاتيح؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�صناديق واحلقائب 
للحيوانات  مالب�س  وال�صروج؛  احليوانات  واأطقم  ال�صياط  اخل��ي��زران؛  وع�صي  ال�صما�صي  املظالت؛  ال�صفرية؛ 

الأليفة؛ وجميع هذه املنتجات تقع �صمن املنتجات املخ�ص�صة للن�صاء والأطفال - الواق�عة بالفئة:  18
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )  0  ( – )  (

التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

تعديل �صكل العالمة لي�صبح: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ را�صم حممد ابو النجا
  بن�صر التعديالت املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل

العالمة التجارية التالية:                                                  
بتاريخ : 2018/11/27 املودعة حتت رقم :  302331 

امل�صجلة حتت رقم :                       بتاريخ:   
با�ص��م: بيري باملني ا�س ايه

 وعنوانه: 44 ريو فران�صوا 1اي ار 75008 باري�س، فرن�صا
الف�صاتني،  وحت��دي��داً،  بالأطفال،  واخلا�صة  الن�صائية  املالب�س  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
ال�صراويل  الوا�صعة؛ البدلت؛ اطقم تنانري؛ بدلت للع�صاء؛ البنطلونات؛  التنانري  التنانري التحتية؛  التنانري، 
الأردية  ال�صدارات؛  البلوزات؛  القم�صان؛  الداخلية؛  ال�صراويل  الركبة؛  �صراويل ق�صرية ت�صل حتى  الق�صرية؛ 
)مالب�س(؛  اجلاكيتات  ال�صدريات؛  الف�صفا�صة؛  ال�صرتات  ���ص��ريت(؛   - )ت��ي  كم  ن�صف  القم�صان  ال�صروالية؛ 
�صرتات من �صوف حمبوك؛ ال�صرتات؛ لفاعات لالأكتاف؛ اجلاكيتات املقلن�صة؛ املعاطف؛ اجلالبيات؛ مالب�س �صد 
املطر؛ الفرو؛ ال�صيالن؛ الزنانري؛ ال�صالت؛ الأو�صحة؛ القفازات )مالب�س(؛ ربطات العنق؛ الأحزمة )مالب�س(؛ 
الداخلية؛  املالب�س  الداخلية؛  الن�صائية  املالب�س  ال�صيقة؛  الأث���واب  الطويلة؛  اجل���وارب  الق�صرية؛  اجل���وارب 
البيجامات؛ الأرواب؛ اأزياء لل�صباحة؛ لفاعات لالإ�صتحمام؛ �صيالت للمالب�س؛ لبا�س القدم )عدا االتجبريية(، 
اأحذية على �صكل جوارب؛  وحتديداً، الأحذية؛ ال�صنادل؛ احذية ذات كعب عايل؛ احذية زحف قما�س؛ اجلزم؛ 
�صبا�صب؛ اأغطية الراأ�س، وحتديداً، القبعات، البرييهات )قبعات م�صتديرة م�صطحة(؛ القالن�س )اأغطية للراأ�س(؛ 

اأقنعة نوم؛ وجميع هذه املنتجات تقع �صمن املنتجات املخ�ص�صة للن�صاء والأطفال.- الواق�عة بالفئة:  25
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )  0  ( – )  (

التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

تعديل �صكل العالمة لي�صبح:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ را�صم حممد ابو النجا
  بن�صر التعديالت املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل

العالمة التجارية التالية:                                                  
بتاريخ : 2018/11/27 املودعة حتت رقم :  302333 

بتاريخ:    امل�صجلة حتت رقم : 
با�ص��م: بيري باملني ا�س ايه

 وعنوانه: 44 ريو فران�صوا 1اي ار 75008 باري�س، فرن�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: توجيه الأعمال؛ اإدارة الأعمال للرتاخي�س املتعلقة بال�صلع 
لغايات  الأزي��اء  ت�صويقية؛ تنظيم عرو�س  الأعمال؛ خدمات  اإدارة  التمثيل؛  اأعمال فناين  اإدارة  واخلدمات؛ 
ترويجية؛ تنظيم املعار�س التجارية للغايات التجارية اأو الإعالنية؛ عر�س �صلع على و�صائل الإعالم لغايات 

البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع يف حمالت عر�س؛ خدمات البيع املبا�صر عرب الإنرتنت
الواق�عة بالفئة:  35

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )  0  ( – )  (
التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

تعديل �صكل العالمة لي�صبح:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 

العدد 12708 بتاريخ 2019/8/18 
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/2520 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- الكرتو لل�صناعات - دبي - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/خدمات الطالء �س ذ م م وميثله 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - �صاحي  علي  م�صبح  علي   /
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )549262.40( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12708 بتاريخ 2019/8/18 

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/2642 تنفيذ جتاري  

املنفذ �صده/1- علي �صعيد خمي�س علي جمهول حمل القامة  اىل 
 / ل�صاحبها   - العقارية  للو�صاطة  التنفيذ/ال�صامل  طالب  ان  مبا 
خالد عبدالقادر حممد �صالح وميثله/ يو�صف حممد ح�صن حممد 
البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )94590( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية 
امل��ذك��ور خ��الل 15 يوما من  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�صري�صيلدا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني     ، ف��ي��ل��ج��وان  روي�����ز 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
يرجى   )a2996156p(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  اأغ�صط�س  2019 العدد 12708 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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•• اأبوظبي-وام:

الب�صرية  امل���������وارد  وزارة  ن���ظ���م���ت 
وزارة  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة  وال���ت���وط���ني 
ال��ع��ل��ي��ا لإدارة  وامل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت�����ص��ام��ح 
املتخ�ص�صة  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ن��اط��ق 
والإ���ص��ع��اف ال��وط��ن��ي وم�����ص��رف اأبو 
“ �صيفكم  ظبي الإ���ص��الم��ي م��ب��ادرة 

�صعادة “ مب�صاركة 500 عامل.
وت�صمنت املبادرة التي اأقيمت موؤخرا 
العمال يف  ل�صكن  يف مدينة لبوتيل 
اأبوظبي جمموعة من ور�س التوعية 
ت���اأدي���ة الأعمال  ق���رار ح��ظ��ر  وم��ن��ه��ا 
الأماكن  ويف  ال�صم�س  اأ���ص��ع��ة  حت��ت 
الظهرية  ���ص��اع��ات  امل��ك�����ص��وف��ة خ���الل 
وال���ت���ع���ري���ف ب����الإن����ه����اك احل������راري 
وط���رق الإ���ص��ع��اف��ات الأول��ي��ة وتعزيز 
التوعية  اىل جانب  الت�صامح  مبادئ 

بالدخار املايل.
وق����ال ���ص��ع��ادة م��اه��ر ال��ع��وب��د وكيل 
والتوطني  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 
امل�����ص��اع��د ل�����ص��وؤون ال��ت��ف��ت��ي�����س: “ اأن 
تاأتي   “ ���ص��ع��ادة  “�صيفكم  ف��ع��ال��ي��ة 
التي  ال��وزارة  مبادرات  حزمة  �صمن 
باعتبارهم  العمال  اإ�صعاد  ت�صتهدف 
النتاج  ع��م��ل��ي��ة  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��ا  ط���رف���ا 
التي  ال��ت��ن��م��ي��ة  ف���اع���ال يف  و���ص��ري��ك��ا 
ت�صت�صيف  وال��ت��ي  ال��دول��ة  ت�صهدها 
ال���ع���امل يف �صوء  ث���ق���اف���ات  خم��ت��ل��ف 
مبادئ  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  جمتمعية  ق��ي��م 

الت�صامح والرتاحم وقبول الآخر ».

•• الفجرية-الفجر:

واملوظفني  واملراكز  الإدارات  بتكرمي  الفجرية  ل�صرطة  العامة  القيادة  احتفلت 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام – ال����دورة اخل��ام�����ص��ة وذل���ك ب��ق��اع��ة الحتاد 

بالقيادة.
وحت�صني  عملهم  اأداء  يف  التميز  على  ك��اف��ة  امل��وظ��ف��ني  ت�صجيع  اإىل  وال��ه��ادف��ة 
خمرجات وجودة اخلدمات التي تقدمها �صرطة الفجرية للجمهور اخلارجي، 

مبا يتوافق مع روؤية وا�صرتاتيجية وزارة الداخلية. 
املوؤ�ص�صية  اجلوائز  فئة  اأوًل:  فئات  وتنق�صم جائزة القائد العام للتميز اإىل )4( 
وال�صرطية وكانت )7( جوائز �صارك يف التناف�س بها )17( اإدارة، و)13( فريق 
عمل قاموا بتقدمي ملف الرت�صيح، ثانياً: فئة اجلوائز الوظيفية وكانت )23( 
ومدنيني  واأف���راد  �صباط  م��ن  موظف   )117( بها  التناف�س  يف  ���ص��ارك  ج��ائ��زة 
يف  اإدارة  اأف�صل  تكرمي  مت  العام  القائد  توجيهات  على  وبناًء  العامة.  بالقيادة 
من  اإدارة  واأف�صل  وموؤ�ص�صي(  )وظيفي  العام  القائد  بجائزة  الفعالة  امل�صاركة 

اإدارة  واأف�صل  وموؤ�ص�صي(  )وظيفي  العام  القائد  بجائزة  النتائج  حتقيق  حيث 
عامة يف دعم جائزة القائد العام للتميز )باإجمايل عدد امل�صاركات( واأف�صل اإدارة 

يف تطبيق اأنظمة اإدارة اجلودة.
الفجرية  �صرطة  ع��ام  قائد  الكعبي  غ��امن  بن  اأحمد  حممد  اللواء  �صعادة  واأك��د 
الفجرية  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  حر�س  منطلق  م��ن  ي��اأت��ي  التكرمي  ه��ذا  اأن 
وغر�س  العمل  والعطاء يف  بذل مزيد من اجلهد  على  منت�صبيها  ت�صجيع  على 
ثقافة التميز يف بيئة العمل وروح املناف�صة ال�صريفة على م�صتوى كافة الإدارات 

ال�صرطية وعلى م�صتوى املوظفني وفق روؤية واإ�صرتاتيجية وزارة الداخلية.
�صرطة  ع��ام  قائد  الكعبي  غ��امن  اأحمد بن  اللواء حممد  ك��رم  نهاية احلفل  ويف 
– الدورة  العام  القائد  بجائزة  الفائزين  ال�صرطية  واملراكز  الإدارات  الفجرية 
عام  مدير  اليماحي  حممد  حميد  العميد  من  كل  التكرمي  ح�صر  اخلام�صة. 
العمليات ال�صرطية والعميد �صعيد حممد اأحمد احللو نائب مدير عام العمليات 
ال�صرطية ومدراء الإدارات وروؤ�صاء الأق�صام وعدد من ال�صباط و�صف ال�صباط 

والأفراد والعن�صر الن�صائي.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

نفذ ق�صم جناح اجلو باإدارة املهام اخلا�صة للقيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة 82 مهمة 
جوية خالل الن�صف الأول من العام اجلاري كما مت خاللها تقدمي العون ل� 233 �صخ�صاً 

.
املهام اجلوية  اأن  اإىل  ق�صم جناح اجلو  رئي�س  اليماحي  را�صد  �صعيد  العقيد طيار  اأو�صح 
املنفذة تراوحت ما بني م�صاركات يف فعاليات خمتلفة اإىل جانب عمليات البحث والإنقاذ 

، واملهام وامل�صتجدات اليومية.

ومن املعلوم ان طبيعة مهام فريق ق�صم جناح اجلو تتطلب �صرعة ا�صتجابة فورية يف طرق 
املرورية ذوي  املهمات نقل م�صابي احل��وادث  �صواء كانت  الطارئة،  التعامل مع احل��الت 

احلالت احلرجة اأو البحث والإنقاذ الربي والبحري.
وقال اليماحي اأنه يلزم يف مثل هذه املهمات النوعية قدرة عالية على التعامل مع احلالت 
املجازفة واملخاطر على  �صريعة ل تخلو من  اأنهم ينفذون مهمات  اإىل  الطارئة، م�صريا 
اأو مرتفعة، ومن خالل ق�صم التدريب يتلقى الطيارون وامل�صعفون  ارتفاعات منخف�صة 
واملنقذون تدريبات خا�صة ومكثفة على مهمات النزول على اجلبال اأو املباين ال�صاهقة، 

من علو ، لإمتام كافة العمليات بكفاءة تامة.

جناح ج� �سرطة راأ�ش اخليمة:  

2019 العام  من  الأول  الن�سف  خالل  جوية  مهمة   82

�سرطة الفجرية تكرم الفائزين بجائزة القائد العام – الدورة اخلام�سة

»طرق دبي« تنجز 65 % من م�سروع 
تطوير تقاطع �سارعي القدرة ولهباب 

•• دبي-وام:

هيئة  يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  الطاير  مطر  �صعادة  اأعلن 
الطرق واملوا�صالت اإجناز %65 من جممل م�صروع تطوير تقاطع �صارع 
القدرة مع �صارع لهباب من تقاطع منف�صل اإىل تقاطع جم�صر يوفر حركة 
اأن ن�صبة الإجن��از يف اجل�صور  مرورية حرة يف جميع الجتاهات .ونوه اإىل 
بلغت %70 فيما بلغت ن�صبة اإجناز ج�صر الدراجات الهوائية قرابة 90% 

وتوقع النتهاء من جميع الأعمال يف نهاية العام اجلاري.

•• اأبوظبي – الفجر:

ور�صة  اأب��وظ��ب��ي  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  ال�صرتاتيجية  اإدارة  نظمت 
الق�صايا  ومناق�صة  واخلارجية  الداخلية  البيئة  وتقييم  حتليل  بعنوان  عمل 
ال�صرتاتيجية واملبادرات لإعداد اخلطة ال�صرتاتيجية 2020-2022، وذلك 
امل��دين  يف  الدفاع  ال�صرقي(، بح�صور جميع �صباط  املاجنروف )القرم  بفندق 

اأبوظبي  والعني  و الظفرة.
واأكد  العميد حممد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع املدين اأهمية عقد مثل 
الدفاع  بخدمات  لالرتقاء  املتوا�صلة  اجلهود  �صمن  املتخ�ص�صة  ال��ور���س  ه��ذه 

املدين وتطويرها.
 ودعا امل�صاركني اإىل �صرورة  الهتمام بتطوير الواقع العملي من خالل مهامهم 

اليومية وتطلعاتهم مل�صتقبل اجلهاز يف الإمارة وفق روؤية وتوجهات احلكومة .

»مدين اأبوظبي«  ينظم ور�سة حول خطته ال�سرتاتيجية

�سعادة« »�سيفكم  مبادرة  يف  ي�ساركون  عامل   500
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عربي ودويل
احتفالت يف ال�سودان بتوقيع الإعالن الد�ستوري

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�صودان عن ت�صيري مواكب  اإع��الن احلرية والتغيري يف  اأعلنت قوى 
جماهريية بكل وليات البالد، اأم�س ال�صبت، احتفاًل بالتوقيع النهائي 

على الإعالنني ال�صيا�صي والد�صتوري.
الأنباء  وك��ال��ة  بثته  ر�صمي  ب��ي��ان  يف  والتغيري،  احل��ري��ة  ق��وى  وق��ال��ت 
متام  يف  اليوم  واملدنية  احلرية  مواكب  “�صتنطلق  اليوم  ال�صودانية 

ال�صاعة 3 م�صاء يف الأقاليم والعا�صمة«.
�صتكون  ���ص��روين  ح��دي��د  ال�صكة  حمطة  نقطة  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��ار 
ل�صتقبال قطار عطربة القادم من ولية نهر النيل، ثم تتجه املواكب 
حتى  �صرقاً  ثم  القر�صي،  ك��وان حتى حديقة  بيويو  �صارع  عرب  جنوباً 

�صارع حممد جنيب ثم جنوباً اإىل تقاطع مامون بحريي ثم �صرقاً اإىل 
�صاحة احلرية. بينما �صتحدد جلان الأقاليم نقاط مواكبها .

املرحلة النتقالية وذلك  اليوم توقيع وثائق  الواحدة ظهر  ويبداأ يف 
بح�صور اقليمي ودويل ملمثلي الدول واملنظمات الدولية، حيث يجري 
القراآن  م��ن  اآي���ات  اىل  ال�صتماع  ث��م  وم��ن  اجل��م��ه��وري  ال�صالم  ع��زف 
الكرمي.ويلقي رئي�س اللجنة العليا لالحتفال كلمة، كما �صيتم عر�س 
التوقيع على  الرئي�صية، وهي  الفقرة  الثورة وبعد ذلك تتم  بانوراما 
وثائق املرحلة النتقالية ومن ثم ال�صتماع اىل اأغنية وطنية ب�صوت 
الفنان �صالح بن البادية.وبعد ذلك يلقي الو�صيط الفريقي حممد 
الفريقي  الحت��اد  رئي�س مفو�صية  كلمة  ثم  كلمة،  لباد  ولد  احل�صن 
الفريقي،  امل�صري ممثل الحت��اد  ال��وزراء  رئي�س  وكلمة  مو�صى فكي 

اإعالن  ق��وى  كلمة  وتليها  “اليجاد”  جلنة  رئي�س  كلمة  ث��م  وم��ن 
بكلمة  الحتفال  ويختتم  التكرمي  فقرة  ثم  وم��ن  والتغيري  احلرية 

رئي�س املجل�س الع�صكري النتقايل عبد الفتاح الربهان.
اتفاق  لتوقيع  ا���ص��ت��ع��دادا  ال�����ص��ودان  على  ال�صيوف  ت��واف��د  ويتوا�صل 
اأحمد  اأب��ي  الثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  و�صل  حيث  النتقالية،  املرحلة 
ال�صودان  جنوب  رئي�س  و�صل  وكذلك  اخلرطوم،  اإىل  املرافق  والوفد 
ديبي ودولة جنوب  اإدري�س  ت�صاد  روؤ�صاء  �صيلفاكري ميارديت.ويح�صر 
وزراء  ورئي�صي  كينياتا،  اأوه��ورو  وكينيا  ميارديت  �صيلفاكري  ال�صودان 
اثيوبيا اأبي اأحمد وم�صر م�صطفى مدبويل، وعدد من وزراء خارجية 
الدول الأخرى وممثلي املنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق 

اخلا�صة بالفرتة النتقالية بقاعة ال�صداقة باخلرطوم.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأم�س،  اأمريكيون،  م�صوؤولون  ك�صف 
خطوة  ع��ل��ى  اأق����دم����ت  ط���ه���ران  اأن 
نواياها  تك�صف  ج��دي��دة  ا�صتفزازية 
املنطقة،  وا�صتقرار  اأم��ن  زع��زع��ة  يف 
وتوؤكد كونها تهديداً اإقليمياً ودولياً 
ال��ت��ي افتعلتها  ب��ع��د الأزم����ة  ك��ب��رياً، 
املنطقة،  يف  امل���ن���ت�������ص���رة  واأذرع������ه������ا 
ب��ا���ص��ت��ه��داف��ه��ا ل��ن��اق��الت ال��ن��ف��ط يف 
تكرر  ال����ذي  الأم����ر  ه��رم��ز،  م�صيق 
يف اأك���ر م��ن ح��ادث��ة خ��الل الأ�صهر 

املا�صية.
عن  اإن”،  اإن  “�صي  �صبكة  ون��ق��ل��ت 
م�����ص��وؤول��ني اأم���ري���ك���ني ق���ول���ه���م، اإن 
�صرية  �����ص����وراً  مت��ت��ل��ك  وا����ص���ن���ط���ن 
لإطالق  ت�صتعد  اإي�����ران  اأن  تك�صف 
����ص���اروخ يف الأ���ص��ب��وع امل��ق��ب��ل، الذي 
اأن��ه قمر �صناعي  الإي��ران��ي��ون  يزعم 
لأغرا�س  م����داره  يف  و���ص��ع��ه  �صيتم 
ترى  املتحدة  الوليات  لكن  �صلمية، 
اأنه يعزز من تطوير �صواريخ اإيران، 
التوترات  م���ن  ي���زي���د  ق���د  م���ا  وه����و 
وزير  وك��ان  املنطقة.  يف  املت�صاعدة 
جواد  حممد  الإي���راين،  الت�صالت 
الأول  اأم�����س  ���ص��رح،  جهرمي،  اآذري 
ال�صناعي  “القمر  اأن  اجل���م���ع���ة، 
“ناهيد 1” اأ�صبح جاهزاً لت�صليمه 
قريباً  يتم  اأن  على  ال��دف��اع،  ل���وزارة 
م�صيفاً  اإطالقه وو�صعه يف املدار”، 
 ،1- ن��اه��ي��د  ال�صناعي  “القمر  اأن 
�صيتمو�صع  لالت�صالت  املخ�ص�س 
كلم   250 ارت����ف����اع  ع��ل��ى  م�����دار  يف 
اإن  اأي�����ص��اً  ق���ال  ك��م��ا  الأر�س”،  م��ن 
م���دار حول  ال��ق��م��ر يف  ب��ق��اء  “فرتة 
ون�صف  �صهرين  ت�صتغرق  الأر�����س، 
جانب  اإىل  خاللها،  و�صيتم  ال�صهر، 
اإل���ي���ه، اختبار  اإجن����از امل��ه��ام امل��وك��ل��ة 
الإيرانيني  للعلماء  جديدة  تقنيات 
اخلاليا  واإغ��������الق  ف���ت���ح  جم�����ال  يف 
ال�صم�صية املتحركة«.وتدعي طهران 
لالأغرا�س  �صيكون  “الإطالق  اأن 
امل�������ص���وؤول���ني  ول����ك����ن  ال�صلمية”، 
الأم���ري���ك���ي���ني، ق���ال���وا، ب��ح�����ص��ب �صي 
احلاملة  ال�����ص��واري��خ  “اإن  اإن،  اإن 
ل���الأق���م���ار ال�����ص��ن��اع��ي��ة الإي���ران���ي���ة 
مطابقة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�����ص��ت��خ��دم 
البالي�صتية  ال�صواريخ  لتكنولوجيا 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ح��م��ل روؤو�����س نووية، 
وهو ما ي�صاعدها يف تطوير �صاروخ 
النوع  وه��و  للقارات،  عابر  بالي�صتي 
الوليات  ���ص��رب  م��ن  ميكنها  ال���ذي 

املتحدة يف يوم من الأيام«. 
وا�صنطن  اأك����دت  بينما  ه���ذا  وي��اأت��ي 
اإيران  اأن جت���ارب  وح��ل��ف��اوؤه��ا م���راراً 
تنتهك  ال��ب��ال��ي�����ص��ت��ي��ة  ل���ل�������ص���واري���خ 
ال��ع��ق��وب��ات وك��ذل��ك ال��ق��رار الأممي 
الأمن  ال�صادر عن جمل�س   2231

ب�صاأن اإيران عام 2015.
وين�س ق��رار جمل�س الأم��ن الدويل 
النووي  الت��ف��اق  ���ص��ادق على  ال���ذي 
2015 مع  ع���ام  امل���وق���ع  الإي������راين 

اإي����ران  “دعوة”  ع��ل��ى  ك���ربى  ق���وى 
ال�صواريخ  ت��ط��وي��ر  ع��ن  ل��الإح��ج��ام 
روؤو�س  حلمل  امل�صممة  البالي�صتية 
 8 مل����دة ت�����ص��ل اإىل  ن����ووي����ة، وذل�����ك 

�صنوات.

�س�ر زيادة الن�ساط
�صناعية  اأق����م����ار  ����ص���ور  واأظ����ه����رت 
والتقطتها   CNN عليها  ح�صلت 
“بالنيت لب�س ومعهد ميدلربي”، 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  م���ت���زاي���داً  ن�����ص��اًط��ا 
املنطقة، مبا يف ذلك وجود مركبات 
وحاويات �صحن ُيعتقد اأنها متورطة 

يف الإطالق.
وقال باحث اأول يف مركز درا�صات منع 
النووي مبعهد ميدلربي،  النت�صار 
اإن:  اإن  ���ص��ي  ل�صبكة  ���ص��م��رل��ر،  دي���ف 
لإطالق”،  ي�صتعدون  اأن��ه��م  “يبدو 
ال�صحن  “وجود حاويات  اأن  م�صيفاً 
املحتمل  اأن��ه من  اإىل  ي�صري  الكبرية 
“القاعدة  املجمع  ���ص��اروخ يف  وج��ود 
لإط�����الق  م��ن�����ص��ة  ذات  الإي����ران����ي����ة 
مناطق  اأن  م��ع��ت��رباً  ال�صواريخ”، 
معينة من القاعدة الف�صائية متيل 
اإىل اأن تكون خالية من الن�صاط ما 

مل يتم اإطالق ال�صاروخ«.
اأن  امل��ح��ت��م��ل  “من غ���ري  اأن����ه  وت���اب���ع 
طهران  بربنامج  ال�����ص��اروخ  يرتبط 
م�صرياً  البالي�صتية”،  ل��ل�����ص��واري��خ 
تعديله  مت  “ال�صاروخ  اأن  اإىل 
ولي�س  ال����ف���������ص����اء  يف  لإط������الق������ه 
العديد  الع�صكرية«.لكن  ل��الأه��داف 
واملخابرات  ال���دف���اع  م�����ص��وؤويل  م��ن 
اإيران  اأن  على  يوؤكدون  الأمريكيني 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى حت�����ص��ني م�����دى ودق����ة 
اأثار  جميع �صواريخها، الأمر الذي 
حلفاء  ا�صتهداف  اإمكانية  من  قلقاً 
الوليات املتحدة والقوات الأمريكية 
الإيرانية  ب��ال�����ص��واري��خ  املنطقة  يف 
يف حالة ح��دوث ح��رب حمتملة مع 

طهران.

دفاعات اإ�سافية
الكولونيل  ق���ال  ال�������ص���اأن،  ه���ذا  ويف 
حملل  لي��ت��ون،  �صيدريك  املتقاعد، 

 ،CNN ال�صوؤون الع�صكرية ب�صبكة
ي�صتخدمون  “الإيرانيني  اإن 
يف  ميكنها  بطريقة  ال��ربام��ج  ه���ذه 
الع�صكرية  جوانبها  تعزيز  ال��واق��ع 

املختلفة«.
“يحاولون  الإيرانيني  اإن  واأ���ص��اف، 
عن  النظر  “بغ�س  اإن��ه  ي��ق��ول��وا،  اأن 
يف  وا�صنطن  ت�صعها  التي  العقبات 
طريقهم، لكن هذه العقوبات �صتكون 
يف  �صي�صتمرون  لأن��ه��م  ف���ائ���دة،  ب��ال 
اأ�صلحتهم  اأن��ظ��م��ة  جل��ع��ل  امل��ح��اول��ة 
مل  اإن  الأق����ل،  على  اإقليمياً  ع��ام��اًل 

يكن عاماًل عاملياً ».
ق�����ررت   ، الأخ����������رية  الأ�����ص����ه����ر  ويف 
امل��زي��د من  امل��ت��ح��دة ن�صر  ال���ولي���ات 
ال�صرق  يف  “باتريوت”  ���ص��واري��خ 
الأو����ص���ط ب��ع��د ت�����ص��اع��د ال��ت��وت��ر مع 

اإيران والتهديدات املتبادلة.
بيان  قال  املا�صي،  “اأيار”  ويف مايو 
بالإنابة  ال���دف���اع  وزي����ر  ع���ن  ����ص���ادر 
“وافق  اإن������ه  ����ص���ان���اه���ان،  ب���ات���ري���ك 
ا�س  “يو  ال����ب����ارج����ة  اإر������ص�����ال  ع���ل���ى 
 ،)LPD-24( اآرل���ن���غ���ت���ون«  ا�����س 
وب���ط���اري���ة ����ص���واري���خ ب���ات���ري���وت اإىل 
الأو�صط،  بال�صرق  املركزية  القيادة 
الطائرات  ح��ام��ل��ة  اإىل  ل��الن�����ص��م��ام 
لينكولن”  اأب����راه����ام  ا����س  ا����س  “يو 
وذلك  الأو�صط،  بال�صرق  والقاذفات 
املتنامي  الإي��راين  التهديد  رداً على 
ب�����ص��اأن ���ص��ن ع��م��ل��ي��ات ع��دائ��ي��ة �صد 

القوات الأمريكية وم�صاحلها«.
الدفاع  “وزارة  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��اف 
اأن�����ص��ط��ة النظام  ت���راق���ب ع���ن ق���رب 
الإيراين وقواته امل�صلحة ووكالئه”، 
م�صرياً اإىل اأنه لن يتم حتديد اأماكن 

متركز القوات للدواعي الأمنية.
ال�صريع  اإي���������ران  ت���ط���وي���ر  وي����ث����ري 
ال�صواريخ  م���ن  وا���ص��ع��ة  مل��ج��م��وع��ة 
البال�صتية و�صواريخ كروز، القلق يف 
املنطقة وخارجها، كما يهدد ال�صالم 

الإقليمي والدويل.
وتعد ميلي�صيات احلوثي النقالبية 
يف اليمن من بني اأكر امل�صتفيدين 
م���ن ال�������ص���واري���خ الإي����ران����ي����ة، حيث 
ال�صعودية  اإىل  منها  امل��ئ��ات  اأطلقت 

م�صتهدفة مناطق ماأهولة بال�صكان، 
فيما جنح الدفاع اجلوي للمملكة يف 

اإ�صقاط معظمها.

اأمن املالحة البحرية
ت�����ص��ع��ى فيه  وي����اأت����ي ه�����ذا يف وق�����ت 
وا�صنطن اإىل بناء حتالف بحري يف 
التجارية  امل��الح��ة  حلماية  اخلليج 
م���ع زي������ادة وت�����رية ال��ع��م��ل��ي��ات �صد 
الأجنبية  النفط  ون��اق��الت  ال�صفن 

خالل الفرتة املا�صية. 
ح��رب يف  ن�صوب  م��ن  القلق  وت��زاي��د 
بتداعيات  ت���اأت���ي  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
الوليات  ان�صحبت  اأن  م��ن��ذ  ع��امل��ي��ة 
امل��ت��ح��دة ال��ع��ام امل��ا���ص��ي م��ن التفاق 
ال�����ن�����ووي املُ��������ربم م����ع اإي����������ران ع���ام 
العقوبات  ف��ر���س  واأع����ادت   ،2015
املالحة  اأم���ن  ق�صية  وق��ف��زت  عليها 
 5 يف اخلليج، ال��ذي مي��ّر ع��رب نحو 
اإمدادات النفط العاملية، اإىل �صدارة 
“اآيار”  مايو  منذ  العاملية  الأج��ن��دة 
وا���ص��ن��ط��ن طهران  ات��ه��م��ت  ع��ن��دم��ا 
اأحلقت  ت��ف��ج��ريات  وراء  ب��ال��وق��وف 
اأ�صرارا ب�صّت ناقالت على مدى عدة 
تت�صارع  احل��ني،  ذل��ك  اأ�صابيع.ومنذ 
والغرب،  اإي��ران  املواجهة بني  وترية 
ح��ي��ث اأر���ص��ل��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
جمموعة هجومية  “اأيار”  5 مايو 
اإىل  وق��اذف��ات  طائرات  حاملة  ت�صم 
اإيران  اأعلنت  فيما  الأو�صط،  ال�صرق 
�صتخفف  اأن��ه��ا  “اأيار”  م��اي��و   8 يف 
امل����ف����رو�����ص����ة على  ال����ق����ي����ود  ب���ع�������س 
ب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووي، ق��ب��ل اأن حتذر 
من  العا�صر  يف  الأمريكية  البحرية 
اإيرانية  ه��ج��م��ات  م��ن  ذات���ه  ال�����ص��ه��ر 
حم��ت��م��ل��ة ع���ل���ى ح���رك���ة امل����الح����ة يف 

اخلليج.
وي���ق���ول ال���ك���ات���ب ف���ار����س ب���ن ح���زام 
“فتيل  اإن  اللندنية  “احلياة”  يف 
احلرب مع اإيران يف املنطقة مل ينزع 
قائمة  اندلعها  وفر�س  الآن،  حتى 
اإىل يومنا ه��ذا، رغ��م ه��دوء م�صيق 
ال�صفينة  اخ���ت���ط���اف  م���ن���ذ  ه���رم���ز 

الربيطانية قبل 4 اأ�صابيع«.
كبري  م�صوؤول  ال�صبت،  اأم�س  و�صّدد، 

على  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  يف 
اإيران  تعترب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن 
الأو�صط  ال�����ص��رق  مل��ن��ط��ق��ة  ت��ه��دي��داً 
وللحلفاء، واأكد اأن الوليات املتحدة 
�صيا�صاتها  ان��دف��اع��ة  م��ن  تخفف  ل 

�صد اإيران وتاأثريها يف املنطقة.
من  جم����م����وع����ة  م�����ع  ح�����دي�����ث  ويف 
اأ�صار  الإع��������الم،  و����ص���ائ���ل  م���ن���دوب���ي 
امل�صوؤول الذي طلب عدم ن�صر ا�صمه 
اإل��ي��ه كم�صوؤول  ب��الإ���ص��ارة  والك��ت��ف��اء 
اإيران  اأن  اإىل  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  يف 
اأ����ص���ل���ح���ة ل��ل��ح��وث��ي��ني وهم  ت��ع��ط��ي 
ال�صعودية  واملرافئ  املرافق  يهّددون 

بالطائرات امل�صرّية وال�صواريخ.
اأن  ت����ق����ري����ر ج�����دي�����د م������ن  وح���������ذر 
ال���ت���وت���رات امل��ت�����ص��اع��دة ب���ني اإي����ران 
ال�صرق  امل��ت��ح��دة ج��ل��ب��ت  وال���ولي���ات 
خطرية.  ه��اوي��ة  �صفا  اإىل  الأو���ص��ط 
ملعاجلة  الدولية  “املجموعة  وقالت 
الأزمات”، وهي مركز فكري لالأمن 
الدويل مقره يف بروك�صل، يف تقرير 
اأو  احل�����ص��اب  يف  خ��ط��اأ  “اأي  اإن  ل��ه��ا، 
اأن  ميكن  واح��د  جانب  م��ن  ت�صعيد 
وب�صهولة  ب��اأك��م��ل��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  ي��دف��ع 
عي اأحد باأنه  اإىل �صراع مدمر ل يدَّ

يريده«.

ق�ة احلماية الدولية
واأك��دت الوليات املتحدة على ل�صان 
بجد  ت�صعى  اأنها  اأي�صاً  امل�صوؤول  هذا 
حلماية  الع�صكرية  ال��ق��وة  لت�صكيل 
املالحة يف املياه الدولية، واأو�صح اأن 
ولي�س  الدولية  باملياه  يتعّلق  الأم��ر 
اإي������ران، واأن ه��ن��اك ع���دداً  م��واج��ه��ة 
امل�صاركة،  التي ترغب يف  الدول  من 
اإر�صال  امل�صاركة عن طريق  و�صتكون 
ال��ق��ط��ع ال��ب��ح��ري��ة م��ن ه���ذه ال���دول 
واأي�صاً من خالل التمويل، وملّح اإىل 
ت��ق��وم بعملية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن 
احلماية يف املياه الدولية حتى الآن 

ترّبعاً منها.
وك���ان���ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة طرحت 
ت�����ص��ك��ي��ل ه����ذه القوة  اأ���ص��اب��ي��ع  م��ن��ذ 
لديها  التي  ال��دول  ودع��ت  الدولية، 
���ص��ف��ن يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

قيادة  �صمن  م��ن  احلماية  عمليات 
امل�صوؤول  واأو�صح  اأمريكيني،  وحتّكم 
التاأّخر  عن  �صوؤاله  ل��دى  الأمريكي 
التي  ال���ق���وة  اأن  ال���ق���وة،  ت�����ص��ك��ي��ل  يف 
اأخذت  الثمانينات  يف  ت�صكيلها  مت 
تبداأ  اأن  قبل  الإع���داد  م��ن  اأ�صهر   4

العمل.
املمرات  م��ن  هرمز  م�صيق  ويعترب 
خ�صو�صاً  للجدل،  املثرية  البحرية 
اأ�صبح  اإذ  الأخ����رية،  الأ���ص��ه��ر  خ��الل 
ا�صتفزاز  ي��رتج��م  ميدانياً  م�صرحاً 
اإيران للمجتمع الدويل على اعتبار 

اأنه يقع على �صاحلها اجلنوبي.

مذكرة �سبط غري�ش 1
وزارة  اأع��ل��ن��ت   ، م��ت�����ص��ل  ���ص��ي��اق  ويف 
الأول  اأم�������س  الأم���ري���ك���ي���ة،  ال���ع���دل 
اإ����ص���دار م���ذك���رة، ل�صبط  اجل��م��ع��ة، 
“غري�س  الإي���ران���ي���ة  ال��ن��ف��ط  ن��اق��ل��ة 
���ص��م��اح �صلطات  ي���وم ع��ل��ى  ب��ع��د   ،”1
املحتجزة  ل��ل�����ص��ف��ي��ن��ة  ط�����ارق  ج��ب��ل 
جبل  �صلطات  واأف���رج���ت  ب��الإب��ح��ار. 
اخل��م��ي�����س، عن  اأم�������س  اأول  ط�����ارق، 
“غري�س  الإي���ران���ي���ة  ال��ن��ف��ط  ن��اق��ل��ة 
1” التي احتجزتها منذ الرابع من 

يوليو “متوز«.
الناقلة وكل  اأن  املذكرة على  وتن�س 
األف  و995  حتمله  ال���ذي  ال��ن��ف��ط 
بال�صتناد  للم�صادرة  خا�صعة  دولر 
ال����ط����وارئ  “قانون  ان���ت���ه���اك  اإىل 
والحتيال  الدولية”  القت�صادية 
امل�صريف وتبيي�س الأموال وو�صعية 

امل�صادرة مبوجب الإرهاب.
امللكية  ال��ب��ح��ري��ة  م�����ص��اة  واح��ت��ج��ز 
�صاحل  قبالة  الناقلة  الربيطانية 
املنطقة الواقعة على املدخل الغربي 
للبحر املتو�صط يف، لال�صتباه يف اأنها 
الأوروبي  لالحتاد  عقوبات  تنتهك 
احلليفة  ����ص���وري���ا  اإىل  ن��ف��ط  ب��ن��ق��ل 
اأ�صبوعني،  وب��ع��د  لإي������ران.  امل��ق��رب��ة 
اح��ت��ج��زت اإي�����ران ن��اق��ل��ة ت��رف��ع علم 
املوؤدي  ه��رم��ز  م�صيق  يف  بريطانيا 

اإىل اخلليج.
�صغط  ورق��ت��ي  الناقلتان  واأ�صبحت 
يف خ�صم الأزمة بني اإيران والغرب، 

باخلالفات  م�����ص��ريه��م��ا  وارت����ب����ط 
الكربى  ال��ق��وى  ب��ني  الدبلوما�صية 
ب�����الحت�����اد الأوروب������������ي وال�����ولي�����ات 

املتحدة.
ومب���وج���ب ال���ق���وان���ني ال���دول���ي���ة، ل 
اأخ����رى  دول����ة  اأي  اأو  لإي������ران  ي��ح��ق 
اإذا كانت  اإعاقة مرور �صفينة ما، اإل 
ال�����ص��ف��ي��ن��ة ت�����ص��ك��ل ت��ه��دي��داً لأم��ن��ه��ا.
وبح�صب خ���رباء، ف���اإن م��ا ق��ام��ت به 
اإيران مع ال�صفينة التي ترفع العلم 
�صريحة،  قر�صنة  ه��و  ال��ربي��ط��اين، 
مب��وج��ب ال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة التي 
 1958 �صنة  بنف�صها  عليها  وقعت 

ثم 1982.

ج����ه�����د احل����م����اي����ة وت��ع��ن��ت 
االإيراين

اأطراف  م�صاركة  ط��ه��ران  وت��رف�����س 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة يف ج��ه��ود حماية 
العربي  البحرية يف اخلليج  املالحة 
نظام  اأن  ح���ي���ث  ه����رم����ز،  وم�����ص��ي��ق 
لأمن  هة  م�صوَّ روؤي���ة  يتبنى  امل��اليل 
اعتباره  م��ن  تنطلق  ه��رم��ز  م�صيق 
ولي�س ممراً مالحياً  اإيرانياً  ِمرفقاً 
العرتاف  ترف�س  ث��م  وم��ن  دول��ي��اً، 
ع��ل��ى عاتقها  ت��ق��ع  ب����اأن ح��م��اي��ت��ه ل 
الإط���������ار، يقول  ه�����ذا  وح�����ده�����ا.ويف 
عبدالفتاح،  ب�صري  امل�صري  الكاتب 
“احلياة  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف  ل���ه  م��ق��ال  يف 
ت�صليل  رِح��م  “ِمن  اإن  اللندنية”، 
د ملفهومي “الأمن اجلماعي”  متعمَّ
ينبلج  الإقليمي”،  و”الأمن 
الإي����راين ج���راء م�صاركة  ال���ص��ت��ي��اء 
جهود  يف  ودول��ي��ة  اإقليمية  اأط����راف 
اخلليج  يف  البحرية  املالحة  حماية 
العربي وم�صيق هرمز، فيما تتاأ�ص�س 
بامل�صاركة  املتنامية  الدولية  الرغبة 
يف حماية خطوط املالحة البحرية 
هرمز،  وم�صيق  العربي  اخلليج  يف 
را����ص���خ مبخاطر  ي��ق��ني  ع��ل��ى  ب���ن���اء 

التهديدات الإيرانية يف املنطقة«.
تفنَّنت  الأخ�������رية،  الآون������ة  وخ�����الل 
اإيران يف الإ�صرار باملالحة البحرية 
م��ن خ��الل اأع��م��ال اإره���اب وقر�صنة 
النفط،  ناقالت  وا�صتهداف  بحرية 

ح��ت��ى ب���ات ث��ل��ث اإن��ت��اج ال��ن��ف��ط الذي 
ه��رم��ز معر�صاً  م�����ص��ي��ق  ع���رب  مي���ر 
للخطر مبا يهدد القت�صاد العاملي، 
خ�صو�صاً بعدما ارتفعت كلفة وثائق 
التاأمني على الناقالت، ما قلَّل عدد 
ال�صركات التي ُت�صري �صفناً عرب اأهم 
فيما  ال��ع��امل،  يف  للنفط  مائي  مم��ر 
تبنى بع�صها تدابري احرتازية اأثناء 
تفادياً  هرمز،  م�صيق  عرب  مرورها 

للممار�صات الإرهابية الإيرانية.
القانونية  املرجعية  اإىل  وا���ص��ت��ن��اداً 
املتمثلة يف ما ن�سَّ عليه ميثاق الأمم 
ال�������ص���اأن، اقرتحت  ه���ذا  امل��ت��ح��دة يف 
الدولية  اجل��ه��ود  تكثيف  وا�صنطن 
اخلليج  يف  امل���الح���ة  اأم�����ن  حل��م��اي��ة 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  واأع���ل���ن  ال��ع��رب��ي. 
ح��م��اي��ة م�صالح  ال��ت��زام��ه  ت���رام���ب، 
وا�صنطن وحلفائها يف م�صيق هرمز 

من تهديدات اإيران. 
ويف م���وازاة ذل��ك، ج��اءت التحركات 
لنظريتها  امل���ك���م���ل���ة  الأوروب��������ي��������ة 
الأمريكية، اإذ دعمت فرن�صا واإيطاليا 
والدمنارك خطة بريطانية لت�صكيل 
مهمة بحرية اأوروبية للغر�س ذاته. 
اأما رو�صيا، فتقدمت مببادرة لالأمم 
املتحدة مدعومة من ال�صني، تطرح 
ت�����ص��وراً لنظام الأم���ن اجل��م��اع��ي يف 
اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، وت��ت�����ص��م��ن عدم 
ن�����ص��ر ق���واع���د ع�����ص��ك��ري��ة اأج��ن��ب��ي��ة يف 
من  للحد  اتفاقات  واإب���رام  املنطقة، 
واإن�����ص��اء م��ن��اط��ق منزوعة  ال��ت�����ص��ل��ح، 
املتبادلة  ال�صفافية  والتزام  ال�صالح، 
يف املجال الع�صكري، واعتماد احلوار 

والتوا�صل عرب خطوط �صاخنة.
ويبدو اأن طهران ووا�صنطن ترغبان 
املواجهات،  م��ن  اأك���ر  امل��ن��او���ص��ات  يف 
م�صيق  “ع�صكرة”  فكرة  لأن  وذلك 
خ��ط��رياً، طبقاً  ره��ان��اً  تعترب  هرمز، 
الإيراين  الدفاع  وزي��ر  لت�صريحات 
اأم��ري حامتي ال��ذي ق��ال خاللها اإن 
ت�صعى  ال��ذي  الع�صكري  “التحالف 
ال�صحن  ت�صكيله، بحجة  اإىل  اأمريكا 
الآمن، �صيزيد من انعدام الأمن يف 
“نظام  ي��ت��ورع  امل��ن��ط��ق��ة«.وب��ي��ن��م��ا ل 
دول  ب��ني  الفرقة  ب��ث  ع��ن  املاليل” 
التقارب  افتعال  خ��الل  من  الإقليم 
مع بع�س دوله كقطر وُعمان، فاإنه 
م�صاركة  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف  ي��رف�����س 
الأط����راف ال��دول��ي��ة يف ن��ظ��ام الأمن 
املالحة  حلماية  امل��ق��رتح  اجل��م��اع��ي 
البحرية يف اخلليج العربي وم�صيق 
لأي  دور  اأي  رف�صه  بحجة  ه��رم��ز، 
اأمن  اأو  اأم��ن اخلليج  اأجنبية يف  قوة 

املالحة فيه.
وي��ق��ول خ��رباء يف ال�����ص��اأن الإي���راين، 
املنطقة  يف  قائماً  �صيظل  التوتر  اأن 
م�صارها  يف  اإي����ران  ا�صتمرت  “طاملا 
احل����������ايل ب�����ع�����ي�����داً ع������ن الل������ت������زام 
الدول  لها  تخ�صع  التي  بال�صوابط 
اإرادة  وف��ق  لأن��ه��ا تتحرك  الأخ����رى، 
القيادة  ب��ه��ا  ت��وؤم��ن  ق���وى غ��ام�����ص��ة 

الإيرانية وحدها«.

هة الأمن م�سيق هرمز  نظام املاليل يتبنى روؤية م�س�َّ

وثائق اأمريكية تك�سف عن ا�ستفزاز اإيراين جديد 

تظاهرات من اأجل »انتخابات نزيهة« يف مو�سكو  
•• مو�صكو-اأ ف ب:

يتظاهر كل من ال�صيوعيني والليرباليني على حدة يف مو�صكو 
يف ف�صل جديد من حركة احتجاج كبرية تهز العا�صمة الرو�صية 
النتخابات  م��ن  م�صتقلني  مر�صحني  ا�صتبعاد  بعد  �صهر  منذ 

املحلية التي �صتجرى يف الثامن من اأيلول-�صبتمرب.
التي  امل�����ص��ريات  ه��ذه  بعنف  قمعت  ال��رو���ص��ي��ة  ال�صرطة  وك��ان��ت 
خرجت كل �صبت منذ منت�صف متوز-يوليو بعد احلكم باإق�صاء 
مر�صحي امل��ع��ار���ص��ة يف مت��وز-ي��ول��ي��و ال��ف��ائ��ت ع��ن امل�����ص��ارك��ة يف 
�صخ�س  اآلف  ثالثة  ح��واىل  اأوق��ف��ت  وق��د  املحلية.  النتخابات 
املدون  نافالني  األيك�صي  للكرملني  الرئي�س  املعار�س  اأب��رزه��م 

النا�صط يف مكافحة الف�صاد.
انت�صر  ال�صابقة،  الأ�صابيع  ه��دوءا من  اأك��ر  ب��دا  اليوم  اأن  وم��ع 
مئات من رجال �صرطة مكافحة ال�صغب ال�صبت يف �صوارع و�صط 

مو�صكو.
وعند ال�صاعة 12،45 )09،45 ت غ( كان نحو 3900 �صخ�س 
ال�صيوعي،  للحزب  ال�صلطات  ب��ه  �صمحت  جتمع  يف  ي�صاركون 
احلكومية  غ���ري  كاونرت”  “وايت  م��ن��ظ��م��ة  ذك�����رت  ح�����ص��ب��م��ا 

املتخ�ص�صة يف تعداد املتظاهرين.
وو�صل العديد من املتظاهرين اإىل التجمع ال�صيوعي يف �صارع 

العديد  وك��ان  ح��م��راء.  �صوفياتية  اأع��الم��اً  حاملني  ���ص��اخ��اروف 
م��ن��ه��م يف م��ن��ت�����ص��ف ال��ع��م��ر اأك����رب ب�����ص��ن��وات م���ن امل�����ص��ارك��ني يف 

تظاهرات املعار�صة.
ال�����ص��ل��ط��ات معار�صة  ت��ع��ت��ربه��م  ال���ذي���ن  ال�����ص��ي��وع��ي��ون  وان�����ص��م 
اإىل حركة الحتجاج ودعوا اإىل التظاهر من اأجل  “مقبولة”، 
ا�صتبعادهم من  يتم  اأن مر�صحيهم مل  مع  “انتخابات نزيهة” 

القرتاع.
ويف املكان نف�صه، تظاهر ال�صبت املا�صي اأكر من نحو خم�صني 
األف �صخ�س بدعوة من املعار�صة الليربالية، يف اأكرب جتمع منذ 
التظاهرات احلا�صدة يف 2011 �صد عودة الرئي�س فالدميري 
ال��وزراء لولية  اإىل الكرملني بعد توليه من�صب رئي�س  بوتني 

واحدة بني رئا�صتني.
يف خطوة تهدف لاللتفاف على القيود التي فر�صتها ال�صلطات 
ورف�����ص��ه��ا ال�����ص��م��اح ل��ه��م ب��ال��ت��ظ��اه��ر، خ��ط��ط ن��ا���ص��ط��ون لتنظيم 
برفع لفتة  ح��دة  على  ك��ل  اأف���راد  فيها  يقوم  ف��ردي��ة  تظاهرات 

احتجاج.
عن  للتعبري  الأ���ص��ل��وب  ه��ذا  اإىل  رو�صيا  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  ويلجاأ 
ال�����ص��ل��ط��ات. وهم  اإىل ترخي�س م��ن  ي��ح��ت��اج  م��واق��ف��ه��م لأن���ه ل 
�صرط احرتام م�صافة خم�صني مرتا  بذلك  القيام  ي�صتطيعون 

بني كل متظاهر واآخر ح�صب ن�س القانون.

ل�صرب  ال��ه��راوات  ال�صرطة  ا�صتخدمت  �صابقة  ت��ظ��اه��رات  ويف 
�صكل  ال�صوارع يف  النا�س من  اعتقل عنا�صرها  كما  املتظاهرين 

ع�صوائي.
اإثارة  بتهمة  �صخ�صا   12 اإىل  جنائية  اتهامات  النيابة  وجهت 
بال�صجن  لأح��ك��ام  يعر�صهم  م��ا  وه��و  جماعية”  “ا�صطرابات 
ت�صل اإىل ثماين �صنوات. وت�صمل التهامات التي وجهت اإليهم 

ر�صق عنا�صر ال�صرطة بزجاجات مياه بال�صتيكية.
�صتني  تر�صيحات  رف�س  بعد  الحتجاجية  احل��رك��ة  وانطلقت 
اأي��ل��ول/ م��ن  الثامن  يف  امل��ق��ررة  املحلية  لالنتخابات  م�صتقال 
يبدو  وق��ت  يف  واه��ي��ة،  اع��ت��ربوه��ا  ب��ذرائ��ع  مو�صكو  يف  �صبتمرب 
ال�صتياء  لل�صلطة يف موقع �صعب يف ظل  امل��وؤي��دون  املر�صحون 

من الأو�صاع الجتماعية.
ورغم ان النتخابات املحلية ل تتمتع باأهمية كربى يف الأجندة 
لالأ�صوات  ن����ادرة  ف��ر���ص��ة  ت��ع��د  اأن��ه��ا  اإل  رو���ص��ي��ا،  يف  ال�صيا�صية 
املعار�صة للم�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية اإذ اإّن الأحزاب املعار�صة 
ل��ل��ك��رم��ل��ني اأب���ع���دت ع��ن ال���ربمل���ان خ���الل ع��ه��د ب��وت��ني امل�صتمر 
على  م��رة  لأول  ال��ث��الث��اء  الكرملني  عاما.علق   20 نحو  منذ 

الحتجاجات امل�صتمرة منذ �صهر، مقلال من اأهميتها.
وقال الناطق با�صم الكرملني دميرتي بي�صكوف “ل�صنا موافقني 
مع هوؤلء الذين ي�صفون ما يح�صل باأنه +اأزمة �صيا�صية+”، كما 

�صابة  “املربر مت��ام��اً«.واأث��ارت �صور  ال�صرطة  رد فعل  داف��ع عن 
كانت تتعر�س ل�صرب مربح على بطنها من جانب �صرطي من 
دون �صبب ظاهر خالل هذه التظاهرة، الغ�صب اإىل حّد اإعالن 

وزارة الداخلية الثنني فتح حتقيق يف الق�صية.
اإن  �صوملان  اإيكاترينا  الرو�صية  ال�صيا�صية  العلوم  ا�صتاذة  وقالت 
اإليها  ينظر  اإذ   )...( النا�س  “تغ�صب  امل�صاركني  بحق  الق�صايا 

ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ص��ع ع��ل��ى اأن��ه��ا غ��ري ع��ادل��ة وق��ا���ص��ي��ة ب�صكل غري 
متنا�صب«.

“تاأثري  الق�صايا لديها  اأن هذه  بر�س  لوكالة فران�س  واأ�صافت 
ترهيبي مبعنى اأن النا�س قد يخافون من اخلروج اإىل ال�صوارع، 
اإل اأنها يف الوقت نف�صه تعزز مزاج الحتجاج لأنها غري عادلة 

يف �صكل �صارخ«.
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دعت فرن�صا  لإنهاء القتال فورا مبدينة اإدلب ال�صورية وقالت وزارة 
اخلارجية الفرن�صية اإنها تندد على وجه اخل�صو�س بق�صف خميمات 

الالجئني.
وعلى مدى الأ�صبوع املا�صي اأحرز اجلي�س ال�صوري تقدما �صوب بلدة 
خان �صيخون يف اإدلب يف حترك قد يوؤدي اإىل تطويق اجلزء اجلنوبي 

من اجليب اخلا�صع ل�صيطرة م�صلحي املعار�صة.
كارثة  م��ن  الإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  ووك���الت  املتحدة  الأمم  وح���ذرت 

اإن�صانية جديدة يف �صمال غرب �صوريا.

قال رئي�س مفو�صية الحتاد الأفريقي مو�صى فكي، اأم�س ال�صبت، اإن 
التفاق ال�صوداين يعرب عن اإرادة ال�صعب على الرغم من اأنه مل يكن 
اأمرا �صهال، فيما ذكر الو�صيط الأفريقي، حممد احل�صن ولد لبات، 
اأن ما ت�صهده ال�صودان اليوم يعرب عن ت�صبث دول اأفريقيا مببداأ حل 
الفرتة  وثائق  توقيع  حفل  خ��الل  فكي،  بنف�صها.واأو�صح  م�صاكلها 
ال�صعاب  تعرفون  كلكم  �صهال،  اأم��را  يكن  مل  “التفاق  النتقالية: 

اجلمة التي اعرت�صت �صبيله خالل الأ�صهر املن�صرمة«.
واأ�صاف: “اتفاقكم هذا جاء تعبريا عن اإرادة ال�صعب ال�صوداين ونخبته 
للت�صدي لكل التحديات بروح عالية من امل�صوؤولية والوطنية«.واأبرز 
فكي اأن “الو�صع يف ال�صودان معقد للغاية ب�صبب موروث الرتاكمات 
اأ�صفرت عنه من كوارث  املتعددة وما  والتهمي�س واحل��روب  ال�صلبية 

اإن�صانية، لكنني �صعيد ملا ح�صل اليوم يف اخلرطوم«.
التاريخي  الإجن���از  ه��ذا  اأن  على  قويا  تاأكيدا  اأوؤك���د  اأن  “اأود  وت��اب��ع: 
العظيم جاء من هند�صة و�صنع الإرادة الوطنية”، مبينا اأن “م�صتقبل 
ال�صودان اجلديد مرهون باإ�صراك واحرتام اجلميع لإتاحة الفر�صة 
لكل اأبناء وبنات الوطن لي�صهموا يف اأغنية احلرية والعدالة وال�صالم«.
من جهته، ذكر ولد لبات اأن الو�صاطة الأفريقية “جاءت تعبريا عن 
ت�صبث اأفريقيا مببداأ حل م�صاكلها بنف�صها وب�صورة م�صتقلة«.واأردف 
“اأفريقيا اأ�صبحت واقفة على قدميها وم�صرة على احلفاظ  قائال 

على ا�صتقاللها و�صيادة دولها و�صعوبها«.
وهناأ لبات كل ال�صودانيني بالتفاق التاريخي، قائال “هنيئا لل�صعب 
اأفريقيا  ال�صوداين وهنيئا لأفريقا واألف �صكر لأ�صدقائها.. ولتقف 

وراء ال�صودان ولتقف ال�صودان مع اأفريقيا«.
النهائي  التوقيع  ال�صبت، �صفحة جديدة عقب  فتح،  ال�صودان  وكان 
تاريخ  يف  جديدة  بداية  متثل  التي  النتقالية،  املرحلة  وثائق  على 
ال��ب��الد احل���دي���ث.ووق���ع الت���ف���اق ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الع�صكري 
ال�����ص��وداين حممد ح��م��دان دق��ل��و، اإىل ج��ان��ب اأح��م��د رب��ي��ع ع��ن قوى 
احلرية والتغيري.ومن �صاأن التوقيع، الذي جرى خالل حفل اأطلق 
التي  النتقالية،  ال��ف��رتة  ب��داي��ة  ي�صكل  اأن  ال�صودان”،  “فرح  عليه 

�صت�صتمر 39 �صهرا.

اأعلن الأردن، اأم�س ال�صبت، عن تعر�س اثنني من مواطنيه من رجال 
الأعمال لالختطاف يف جنوب اأفريقيا. 

واأو�صح مدير مركز العمليات يف وزارة اخلارجية الأردنية، ال�صفري 
بريتوريا  يف  الأردنية  وال�صفارة  العمليات  مركز  اأن  الق�صاة،  �صفيان 
عا�صمة جنوب اأفريقيا، تتابعان احلادث عن كثب مع ال�صلطات املحلية 
هناك، واأن املعلومات الأولية ت�صري اإىل اأن املخطتفني الأردنيني هما 
اأب وابنه، وهما من رجال الأعمال هناك، واأن اخلاطفني قد طالبوا 
ال�صفارة  اأن  الق�صاة  �صراحهما.واأكد  اإط���الق  مقابل  مالية  بفدية 
اأفريقيا العمل  الأردنية هناك طلبت من وزارة اخلارجية يف جنوب 
فوراً ومن خالل الأجهزة املخت�صة للبحث عن املخطوفني الأردنيني 

وحتريرهما باأ�صرع وقت ممكن.

عوا�صم

باري�س

عمان

اخلرطوم

رغد �سدام تنفي 
عودتها للعراق

•• بغداد-وكاالت:

اإىل  عودتها  رغد،  ح�صني  �صدام  الراحل  العراقي  الرئي�س  ابنة  ا�صتهجنت 
بالدها، ودخولها حمافظة �صالح الدين م�صقط راأ�س اأبيها.

ويف بيان ن�صرته قالت: منذ عام 2003، ولهذا اليوم ا�صمع ق�ص�صاً غريبة 
اأكرها ناجتة عن كراهية وحقد مري�س، مل اأ�صاأ التطرق لهذه الأمور لأنني 
يف الغالب اأحتدث على العام )في�صبوك، وان�صتغرام( بالأمور ال�صيا�صية، اأو 
املعايدات لكنني اليوم اخرتت اأن اأحتدث باأمور غري حقيقية ت�صرد عني.. 
�صبايكر العجيب الذي اختار �صعاف النفو�س والفا�صلني �صيا�صياً اأن يزجوا 
ا�صمي بطريقة غريبة يف هذه املو�صوع، و�صرحت بهذا ال�صاأن ب�صكل وا�صح 
اأعلم كيف دخلت تكريت يف هذه  اأن��ه ل �صحة لهذا اخل��رب«.واأ���ص��اف��ت: ل 
الظروف اإل اإذا كنت كا�صرب، �صخ�صية كارتونية قدمية جت�صد �صبحاً يختفي 
ومير عرب كل �صلب وعائق اأمامه.وتقطن رغد و�صقيقتها رنا، واأبناوؤهن، يف 
الأردن، بعد مغادرة العراق، اإثر الجتياح الأمريكي واإ�صقاط النظام الذي 
اإىل  �صبايكر  اأح��داث جم��زرة  2003.وتعود  ع��ام  �صدام ح�صني، يف  تراأ�صه 

يونيو )حزيران( عام 2014، بعد اأن 
على  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  �صيطر 
مبحافظة  العراقية  تكريت  مدينة 
�صالح الدين، وقام م�صلحو التنظيم 
باحتجاز ما يقرب من 2000 طالب 
يف القوة اجلوية العراقية، واإعدامهم 
بالر�صا�س.وخالل  رم���ي���اً  ج��م��ي��ع��اً 
م�صادر  اأك������دت  امل��ا���ص��ي��ة  ال�������ص���اع���ات 
طلباً  تتلقى  مل  اأنها  اأردنية  حكومية 
يف  موؤكدة  رغ��د،  لت�صليم  العراق  من 
اأنها لن ت�صلمها يف حال  ذات��ه  الوقت 

تلقيها اأي طلب.

اجلمه�ري�ن يدرك�ن اأّن اأردوغان تهديد ،وراٍع لالإرهاب 

هل يكّرر ترامب اأخطاء اأوباما يف تركيا واأفغان�ستان؟

•• �رسيناغار-اأ ف ب:

عرب  “كثيفا”  ن��ار  اإط���الق  وباك�صتان  الهند  تبادلت 
جمل�س  عقد  من  �صاعات  بعد  اأم�����س،  بينهما  احل��دود 
الأمن اأول جل�صة بخ�صو�س ك�صمري منذ نحو خم�صني 
عاما على اإثر اإلغاء نيودلهي احلكم الذاتي يف الق�صم 

الذي ت�صيطر عليه من الإقليم املتنازع عليه.
ب�صكل متقطع على خط  ا�صتباكات ومناو�صات  وت��دور 
نهاية  املتنازع عليه منذ  الإقليم  يق�ّصم  الذي  املراقبة 

ال�صتعمار الربيطاين عام 1947.
وياأتي تبادل اإطالق النار بعد اأن األغت نيودلهي الو�صع 
من  عليه  ت�صيطر  ال��ذي  بالق�صم  اخلا�س  الد�صتوري 
اقليم ك�صمري يف 5 اآب-اغ�صط�س اجلاري. الأمر الذي 
اأثار تظاهرات من ال�صكان املحليني وغ�صب باك�صتان 
وا�صتياء ال�صني.وقال م�صوؤول حكومي كبري يف الهند 
“تبادل اإطالق النار ل يزال  اإّن  لوكالة فران�س بر�س 

و�صفه ب”الكثيف«. جاريا”، 
ق��ت��ل. ومل تعلق  ه��ن��دي��ا  اأّن ج��ن��دي��ا  م�����ص��ادر  وذك����رت 

اجلمعة،  التطورات.وم�صاء  ه��ذه  على  بعد  باك�صتان 
جنحت ال�صني والهند يف عقد اجتماع ملجل�س الأمن 
منذ  م��رة  لأول  املغلقة،  الأب���واب  ك�صمري، خلف  ح��ول 

احلرب بني الهند وباك�صتان يف العام 1971.
من جهة اأخرى،

 بداأت ال�صلطات الهندية ال�صبت اإعادة خدمة الهواتف 
تدريجيا يف املنطقة امل�صطربة، بعد اأ�صبوعني تقريبا 
من انقطاع كامل لالت�صالت مت فر�صه قبل �صاعات 
من قرار رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي باإلغاء 

احلكم الذاتي لالإقليم.
وقال قائد ال�صرطة املحلية لفران�س بر�س اأن 17 من 
لكن  ال�صبت.  ت�صغيلها  اأعيدت  هاتفي  خط  مئة  اأ�صل 
الهواتف النقالة والنرتنت ما زالت مقطوعة.وب�صبب 
احتجاجات  تنظيم  م��ن  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  خ�صية 
وا�صطرابات، تخ�صع ك�صمري التي باتت تابعة لالإدارة 
من  الرابع  منذ  م�صددة  لإج���راءات  املركزية  الهندية 
ي���وم م��ن ح��رم��ان نيودلهي  ق��ب��ل  اأي  اآب-اأغ�����ص��ط�����س، 

املنطقة من احلكم الذاتي.

وُن�صر ع�صرات الآلف من عنا�صر القوات الإ�صافيني، 
ما حول  ن�صف مليون منت�صرين هناك،  اإىل  ان�صموا 

اأجزاء من مركز املنطقة، مدينة �صريناغار، اإىل ح�صن 
تنت�صر فيه حواجز الطرق والأ�صالك ال�صائكة.

الهند وباك�ستان تتبادلن اإطالق النار 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

بداأ املحتجون املطالبون بالدميوقراطية يف هونغ 
ك��ون��غ اأم�����س ت��ظ��اه��رات ج��دي��دة يف اخ��ت��ب��ار كبري 
للحركة الحتجاجية يف اأعقاب انتقادات لتظاهرة 
تخللتها اأعمال عنف يف مطار املدينة و�صط ت�صاعد 

املخاوف اإزاء خطوات بكني املقبلة.
وت�صببت ع�صرة اأ�صابيع من الحتجاجات يف اإغراق 
املدينة التي تعد مركزا جتاريا دوليا يف اأزمة، فيما 
مت�صددة  م��واق��ف  ال�صيوعي  ال�صيني  ال��رب  ات��خ��ذ 

“�صبه  اأف��ع��ال  الأك����ر عنفا  ال��ت��ظ��اه��رات  م��ع��ت��ربا 
حا�صد  جتمع  تنظيم  الن�صطاء  اإره��اب��ي��ة«.ي��ع��ت��زم 
“عقالنية وغري  باأنه تظاهرة  ُو�صف  الأح��د  اآخ��ر 
عنيفة” تهدف لالإثبات باأن احلركة الحتجاجية 
تعر�صها  بعد  وا���ص��ع  �صعبي  بدعم  تتمتع  ت��زال  ل 
الأ�صبوع.فيوم  ه����ذا  ���ص��اب��ق  وق����ت  يف  لن��ت��ك��ا���ص��ة 
امتام  م��ن  م�صافرين  م��ت��ظ��اه��رون  منع  ال��ث��الث��اء 
اعتدوا  املدينة، ولحقا  ال�صفر يف مطار  اإج��راءات 

على رجلني اتهما باأنهما جا�صو�صان لل�صني.
التي  احلركة  اإىل  وامل�صاهد  ال�صور  انت�صار  واأ�صاء 

اأو  ال�صرطة  �صوى  الوقت  ذلك  حتى  ت�صتهدف  مل 
للتفكري  باملتظاهرين  ودفعت  حكومية،  موؤ�ص�صات 

مليا باأهدافهم.
العنف،  اأع��م��ال  ال�صينية  ال��دع��اي��ة  اآل���ة  وا�صتغلت 
باملقالت  ال��ر���ص��م��ي��ة  الإع������الم  و���ص��ائ��ل  وف��ا���ص��ت 

وال�صور والفيديوهات املنددة.
ال�صينية  ال��ر���ص��م��ي��ة  الإع������الم  و���ص��ائ��ل  ون�����ص��رت 
مدرعة  ج��ن��د  ون��اق��الت  لع�صكريني  ���ص��ورا  اأي�����ص��ا 
ق��رب ح��دود هونغ كونغ، فيما حذرت  �صينزين  يف 
اإر���ص��ال جنود،  امل��ت��ح��دة بكني م��ن مغبة  ال��ولي��ات 
وهي اخلطوة التي يقول العديد من املحللني اإنها 
�صت�صيء اإىل �صمعة ال�صني و�صتكون مبثابة كارثة 
اقت�صادية عليها.وبداأت جتمعات ال�صبت مب�صاركة 
الغزيرة  الأمطار  م�صرية حتت  املدر�صني يف  اآلف 
دعما لالحتجاجات التي يقودها ال�صباب يف �صكل 
يف  التجمع  يف  الن�صطاء  ب���داأ  الظهر،  كبري.وبعد 
يق�صدهما  ح��ّي��ان  وهما  وان،  ك��وا  وت��و  ه��وم  هونغ 
ال�صرطة  باأن  علما  ال�صني،  من  القادمون  ال�صياح 
ح���ظ���رت ت��ل��ك ال��ت��ج��م��ع��ات.وم��ن��ع��ت ال�����ص��رط��ة يف 
البداية م�صرية ال�صبت قبل اأن ترتاجع بعد اأن مت 
اكتفى بذكر  تغيري م�صارها لحقا.وقال متظاهر 
ا�صمه الول مار�س اإّن “احلكومة مل ت�صتجب بعد 
ولو ملطلب واحد و�صّعدت من ا�صتخدام القوة عن 

طريق ال�صرطة لقمع اأ�صوات النا�س«.

باك�ستان ترحب بالتحرك 
الأممي ب�ساأن ك�سمري 

•• اإ�صالم اباد-اأ ف ب:

الأمن  جمل�س  بقرار  اأم�س  خان  عمران  الباك�صتاين  ال��وزراء  رئي�س  رحب 
الدويل مناق�صة التوتر يف منطقة ك�صمري غداة اإدانة الهند لهذا الجتماع 

النادر.
وقال عمران خان “اأرحب باجتماع جمل�س الأمن ملناق�صة الو�صع اخلطري 
موؤكدا اأن “معاجلة معاناة النا�س يف  يف منطقة جامو وك�صمري املحتلة”، 
ك�صمري و�صمان حّل النزاع م�صوؤولية هذه الهيئة الدولية” يف اإ�صارة لالأمم 
املتحدة.من جهته، �صرح وزير اخلارجية الباك�صتاين �صاه حممود قر�صي يف 
موؤمتر �صحايف يف ا�صالم اأباد اإن باك�صتان تقيم مراكز لك�صمري يف عوا�صم 

اأجنبية “لل�صغط من اأجل الك�صمرييني وحقهم يف تقرير امل�صري«.
وقال قر�صي يف املوؤمتر ال�صحايف الذي عقده مع املتحدث الع�صكري اآ�صف 
غفور اإن القوات امل�صلحة الباك�صتانية �صتكون م�صتعدة “للرد بحزم” على 

اأي “عمل مغامر” قد تقوم به الهند يف اأعقاب اجتماع الأمم املتحدة.
وكان �صفري الهند يف الأمم املتحدة �صيد اأكرب الدين �صرح لل�صحافيني يف 
اإىل هيئات دولية  “ل نحتاج  نيويورك بعد اجتماع جمل�س الأمن الدويل 
نحن  اإدارة حياتنا.  كيفية  على  اإطالعنا  ملحاولة  �صوؤون غريها  تتدّخل يف 

اأمة تتجاوز املليار ن�صمة«.
العودة  على  النوويني  البلدين  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وح��ّث 

لطاولة املفاو�صات.
وخان  ترامب  بني  هاتفي  ات�صال  بعد  بيان  يف  الأمريكية  الرئا�صة  وقالت 
اجلمعة اإّن “الرئي�س “ترامب” اأّكد جمّدداً اأهمية اأن حتّد الهند وباك�صتان 

من التوّتر ب�صاأن “ولية” جامو وك�صمري من خالل حوار ثنائي«.

حمتجو هونغ كونغ ينظمون تظاهرات جديدة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

البنتاغون  يف  ال�صابق  امل�صوؤول  راأى 
الأمريكي  الرئي�س  اأّن  روب��ن  مايكل 
دون����ال����د ت���رام���ب ب��ق��ي حم����اي����داً يف 
م���ظ���اه���رات هونغ  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه 
ف��ي��ه��ا املاليني  ال���ت���ي ط���ال���ب  ك���ون���غ 
�صئل  وحينما  ال�صني.  من  باحلرية 
اإذا كان  ترامب الأ�صبوع املا�صي عما 
�صبط  اإظهار  ال�صينية  القوات  على 
يكون  اأن  يف  ي��اأم��ل  اإّن���ه  ق��ال  النف�س 
للجميع  منا�صباً  احل��ل  على  العمل 
القوات  بدء  ال�صني. ومع  فيهم  مبا 
وا�صعة  اع��ت��ق��الت  ح��م��ل��ة  ال�صينية 
ل�  ال�صيني  بالرئي�س  ت��رام��ب  اأ���ص��اد 

“الت�صرف مب�صوؤولية«.
اأحياناً  ي�صعى  ترامب  اأّن  روب��ن  تابع 
ريغان  رون���ال���د  ع���ب���اءة  ارت������داء  اإىل 
الن�صخة  ال����واق����ع  يف  اأ����ص���ب���ح  ل��ك��ن��ه 
اأوباما.  ب����اراك  ال��رئ��ي�����س  م��ن   2.0
ال�صوارع  اإىل  املتظاهرون  ن��زل  حني 
بعدما   1986 �صنة  الفيليبني  يف 
ماركو�س  فرديناند  الرئي�س  ح��اول 
اإىل  ريغان  وقف  النتخابات،  �صرقة 
ماركو�س  واأق��ن��ع  املتظاهرين  جانب 
امل���ط���اف. كانت  ن��ه��اي��ة  ب��ال��ت��ن��ح��ي يف 
لل�صيا�صة  امل���ح���ت���م���ل���ة  الأك�����������الف 
ال��واق��ع��ي��ة ح��ي��ن��ه��ا م��رت��ف��ع��ة: كانت 
الباردة  احل��رب  يف  حليفاً  الفيليبني 
وا�صت�صافت قاعدة بحرية اأمريكية. 
الكبرية  ال�����ص��ورة  راأى  ري��غ��ان  ل��ك��ّن 
يف  اأوباما  احلرية.كان  اأهمية  وفهم 
ي�صعى   2009 “حزيران”  يونيو 
اإىل ال��ت��ق��ارب م��ع اإي����ران. اأط��ل��ق مع 

كلينتون  ه��ي��الري  خارجيته  وزي���رة 
دوغ”  الهوت  “ديبلوما�صية  م��ب��ادرة 
ال�صفراء  اإىل جميع  وقّدما تعليمات 
نظراءهم  ي��دع��وا  ك��ي  الأم��ري��ك��ي��ني 
يوليو   4 احتفالت  اإىل  الإي��ران��ي��ني 
على  ق�����ص��رية  ف���رتة  ب��ع��د  “متوز”. 
دعوات حفل ال�صواء، نزل الإيرانيون 
نتائج  ���ص��د  للتظاهر  ال�����ص��وارع  اإىل 
انتخاباتهم املزورة. مع اإطالق قوات 
احل�صود  على  النار  الإيرانية  الأم��ن 
على  كلينتون  �صحبت  ال�����ص��وارع،  يف 

م�ص�س دعوات 4 يوليو.
 لكّن البيت الأبي�س بقي �صامتاً اإىل 

حد كبري. 
نحرتم  “اأننا  اأوب��ام��ا  اأع��ل��ن  حينها، 
الرئي�س  ك������ان  اإيران”.  ����ص���ي���ادة 
الأمريكي ال�صابق قد اأ�صاع البو�صلة. 
القيادة  رغبة منه يف النخراط مع 
اإىل جانب  الإيرانية، ا�صطف عملياً 
احتمال  و�صد  النظام  على  احلفاظ 
ق��ي��ام ���ص��رق اأو����ص���ط اأف�����ص��ل واأك����ر 
اأوباما  ب��ني  نف�صه  ���ص��ل��م��ي��ة.ال��ت��وازي 

تركيا.  اإزاء  اأي�صاً  موجود  وت��رام��ب 
الرئي�س  اأوباما  �صمى   ،2012 �صنة 
الرتكي رجب طيب اأردوغان من بني 

اأكر اأ�صدقائه الأجانب موثوقية.
ال�صداقة  ه��ذه  اأردوغ�����ان  ا�صتخدم   
الرئا�صية لتفادي املحا�صبة عن جميع 

الت�صرفات املناه�صة لالأمريكيني.
الأمريكي  الأم����ن����ي  امل��ج��ت��م��ع  دق   
الديبلوما�صيني  وبع�س  والبنتاغون 
ناقو�س اخلطر حول ت�صرفات تركيا 
اأع��ط��ى الأول��وي��ة لثقته  اأوب��ام��ا  لكن 

ال�صخ�صية باأردوغان.
ديكتاتور  ج��ان��ب  اإىل  وق��وف��ه  ل��ك��ن   
اأجنبي �صد اإدارته اخلا�صة كان اأمراً 
امل���ط���اف، خلق  م�����ص��ل��اًل. ويف ن��ه��اي��ة 

ذلك منطاً اأمكن اأن ي�صاعد اأردوغان 
على ال�صطفاف اإىل جانب القاعدة 
الإره��اب��ي��ة وت��ع��زي��ز اإم��ك��ان��ات داع�س 
الإره�����اب�����ي، وك����ل ذل����ك حت���ت اأع���ني 

البيت الأبي�س امل�صتتة.
يتاأ�صف روبن لأن التاريخ يعيد نف�صه 

اليوم.
وحدهم،  ال���دمي���ق���راط���ي���ون  ل��ي�����س   
اأّن  ي��درك��ون  اأي�صاً  اجلمهوريون  بل 
لالإرهاب  وراٍع  تهديد  ه��و  اأردوغ����ان 

وداعم للكرملني ب�صكل علني. 
عو�صاً عن حما�صبة اأردوغ��ان، يقول 
اإّن  احل��ال��ي��ة  الإدارة  م�����ص��وؤويل  اأب���رز 
الرئي�س  ل�����ص��ال��ح  ي��ت��دخ��ل  ت���رام���ب 

الرتكي.

ح�ساب غري اأخالقي
اأوب���ام���ا  ب���ني  الأخ������ري  ال����ت����وازي  اإّن 
الن�صحاب  اأف����ق  يف  ي��ل��وح  وت���رام���ب 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان. راأى  الأم���ري���ك���ي م���ن 
كانت  ال�����ع�����راق  ح�����رب  اأّن  اأوب�����ام�����ا 
ح�صاباً  واأج���رى  الأ�صلية  اخلطيئة 
قواته.  ���ص��ي�����ص��ح��ب  اأخ����الق����ي:  غ���ري 
اأن  اأمكنه  م�صتقراً،  ال��ع��راق  بقي  اإذا 
يعلن النت�صار ويروج حلكمته. لكن 
باإمكانه  ف�صيكون  ال��ع��راق  ف�صل  اإن 
لقيامه  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ب���و����س  حت��م��ي��ل 
ان�صحب  النهاية،  اأوًل. يف  بالجتياح 
بروز  لي�صهد  ف��ق��ط  اأح�����ادي  ب�صكل 
داع�س واحلاجة لتجديد النخراط 
ع�صرات  ُقتل  الأم��ري��ك��ي.  الع�صكري 

ومت  العراقيني  من  اإ�صافيني  اآلف 
اإنفاق مليارات اإ�صافية تلبية مل�صالح 
القومي  الأمن  �صيا�صية على ح�صاب 
ترامب  ي��ت��ب��ع  الأم����ري����ك����ي.جم����دداً، 
خطوات اأوباما يف اأفغان�صتان. املوفد 
اخلا�س زملاي خليل زاد، كرجل اأعمال 
يناق�س  ديبلوما�صي،  هو  ما  مبقدار 
ان�صحاب  م���ن  اأك�����ر  مي��ث��ل  ات���ف���اق���اً 
واإع��ادة متكني حلركة طالبان. هذه 
قواعدها  ومن  نادمة،  غري  احلركة 
يف باك�صتان تبقى مرتبطة بالقاعدة 
ك���م���ا ك����ان����ت ق���ب���ل اع������ت������داءات 11 
ترامب  يريد  2001.قد  �صبتمرب 
اأن يكون ريغان اجلديد، لكن يف حني 
التزم الأخري باملبادئ وفّكر بامل�صالح 
اأوباما  عقيدة  تبدو  امل��دى،  البعيدة 
ق�����ص��رية ال��ن��ظ��ر ك��ع��ق��ي��دة اأوب����ام����ا. 
خ�صومهما،  اإ����ص���ع���اف  ع���ن  ع��و���ص��اً 
عن  وعو�صاً  بتمكينهم.  كالهما  قام 
الأمريكي،  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  تطوير 
اأو  ال�صذاجة  بناء على  اأك��ان  قو�صاه، 

على التكرب.

•• غزة-وكاالت:

اأطلقت قوات اإ�صرائيلية، �صباح اأم�س ال�صبت، 
ن�����ريان ر���ص��ا���ص��ات��ه��ا ال��ث��ق��ي��ل��ة جت����اه م����زارع 
املطبق”  “بوابة  م���ن  ب��ال��ق��رب  امل���واط���ن���ني 

�صرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
اأح��داً مل  اأن  “فل�صطني اليوم”  وذكر موقع 
الإ�صرائيلي  النار  اإط��الق  ب��اأذى جراء  ي�صب 
ال�صياق، حا�صرت  املزارعني.يف  اأرا�صي  جتاه 
�صيد  مراكب  عدة  اإ�صرائيلية  حربية  زوارق 

القطاع  �صمال  ال�صودانية  منطقة  بحر  يف 
على م�صافة 3 اأميال بحرية.وذكرت م�صادر 
نريان  فتحت  الح��ت��الل  زوارق  اأن  حملية 
ر�صا�صاتها جتاه مراكب ال�صيادين يف عر�س 
اأعلنت  فل�صطينية  م�����ص��ادر  ال��ب��ح��ر.وك��ان��ت 
ليل  �صنت  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ح��رب��ي��ة  ط��ائ��رات  اأن 
اجلمعة-ال�صبت غارات على قطاع غزة دون 

وقوع اإ�صابات.
اأرا�س  اأن الغارات ا�صتهدفت  وذكرت امل�صادر 
فيها،  ال��ن��ريان  ا�صتعال  اإىل  اأدى  م��ا  زراع��ي��ة 

واإحلاق اأ�صرار مادية دون اإ�صابات.
وق��ب��ل ذل���ك اأع��ل��ن اجل��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي اأن 
ق��ذي��ف��ة ���ص��اروخ��ي��ة اأط��ل��ق��ت م��ن ق��ط��اع غزة 
اإ�صرائيل، ومت  �صديروت جنوب  بلدة  باجتاه 
احلديدية  القبة  منظومة  م��ن  اعرتا�صها 

الدفاعية.
وذك�����رت الإذاع������ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ع��ام��ة اأن 
���ص��دي��روت وعدة  الإن�����ذار دوت يف  ���ص��اف��رات 
لقطاع  جماورة  اإ�صرائيلية  �صكانية  جتمعات 
اأو  اإ���ص��اب��ات  وق���وع  ع��ن  يبلغ  غ���زة، فيما مل 

فل�صطينية  ج��ه��ة  اأي  ت��ع��ل��ن  اأ������ص�����رار.ومل 
م�صوؤولياتها عن اإطالق القذيفة.

 32 ب��ي��ن��ه��م  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��اً   63 واأ�����ص����ي����ب 
يف  الأول  اأم���������س  ي�����وم  احل�����ي  ب���ال���ر����ص���ا����س 
اإطار  يف  الإ�صرائيلي  اجلي�س  مع  مواجهات 

م�صريات العودة الأ�صبوعية.
ال���ع���ودة م��ن��ذ مار�س  وت��ت��وا���ص��ل م�����ص��ريات 
“اآذار” 2018 وقتل فيها اأكر من 300 
فل�صطيني يف مواجهات اأ�صبوعية مع اجلي�س 

الإ�صرائيلي.

الحتالل يطلق النار على ال�سيادين واملزارعني يف غزة
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عربي ودويل
اليابان تقرر �سراء طائرات ال�سبح الأمريكية 

•• طوكيو-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع اليابانية ر�صمياً اختيار الطائرة املقاتلة 
من  كجزء  الأمريكية  املتطورة  ال�صبح  اإف35بي  ط��راز  من 
خطتها ل�صراء طائرة مبوا�صفات الإقالع الق�صري والهبوط 

العمودي.
اأم�س الأول لتجديد  ال��وزارة، التي اتخذت القرار  وتخطط 
حامالت الطائرات املروحية من طراز اإزومو التابعة لقوات 
لت�صتوعب  ط��ائ��رات  ح��ام��الت  اإىل  البحرية  ال��ذات��ي  ال��دف��اع 
“جابان  �صحيفة  ذك���رت  ح�صبما  35بي،   - اإف  ال��ط��ائ��رات 

تاميز” اليوم ال�صبت.
وقررت احلكومة اليابانية يف دي�صمرب “كانون اأول” املا�صي 
الق�صري  الق��الع  خا�صية  ذات  ط��راز  من  طائرة   42 �صراء 
والهبوط العمودي لتعزيز قدرات الدفاع اجلوي للبالد يف 
القواعد  م��ن  حم��دود  ع��دد  يوجد  حيث  اجلنوبية،  ج��زره��ا 

اجلوية ذات املمرات الطويلة.
تعزيز  و���ص��ط  ت��اأت��ي  امل�صرتيات  خطة  اإن  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
الإر�صادات  ذل��ك  اإدراج  مت  وق��د  الع�صكرية،  لقوتها  ال�صني 
على  الدفاع  وبرنامج  احلكومية  الدفاع  ل�صيا�صة  اجلديدة 

املدى املتو�صط، ومت �صياغتها يف اأواخر العام املا�صي.

كانت عملية الختيار بداأت يف مار�س “اآذار”، وكانت الطائرة 
اإف - 35بي،

 ال��ت��ي اأو���ص��ت بها احل��ك��وم��ة الأم��ري��ك��ي��ة، ال��ن��م��وذج الوحيد 
املقرتح يف هذه العملية، ح�صبما ذكرت للوزارة.

التي ل  35-اأيه،  اإف  اأن طائرة مقاتلة من طراز  اإىل  ي�صار 
متتلك قدرات اإقالع عمودية، حتطمت خالل تدريب قتايل 
يف اأبريل “ني�صان” املا�صي على بعد حوايل 135 كيلومرتاً 

�صرق قاعدة مي�صاوا اجلوية يف مقاطعة اأوموري.
و�صع  ب�صبط  ال��ط��ي��ار  ق��ي��ام  ع���دم  اإن  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 

الطائرة وم�صارها كان �صبب حتطمها.

اآلف املك�سيكيات يتظاهرن 
احتجاجا على ال�سرطة 

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

على  اح��ت��ج��اج��ا  مك�صيكو  يف  ال��ن�����ص��اء  الف  ت��ظ��اه��رت 
ال�صرطة  م��ن  عنا�صر  اغت�صاب  ح��ول  اأن��ب��اء  انت�صار 
التهم  م��ن  كبري  ع��دد  توجيه  بعد  ق��ا���ص��رات،  فتيات 

اإليهم.
اإنهم  يحمونني،  ل  “اإنهم  �صعار  ال��ت��ظ��اه��رة  نظمت 
العنف  اىل  حتولت  ثم  �صلمية  وب��داأت  يغت�صبونني” 
ع��ن��دم��ا اأ���ص��ع��ل��ت ب��ع�����س امل��ت��ظ��اه��رات ال���ن���ار يف ق�صم 

لل�صرطة.
اأوائل اآب-اأغ�صط�س، قالت �صابة يف ال�صابعة ع�صرة  يف 
من العمر اإن اأربعة من رجال ال�صرطة اغت�صبوها يف 
العا�صمة  �صمال  اأزكابوتزالكو،  حي  يف  دوري��ة  �صيارة 

املك�صيكية.

من  ع�صرة  ال�صاد�صة  يف  فتاة  قالت  التايل،  اليوم  ويف 
العمر، اإن �صرطيا اغت�صبها يف متحف.

وقالت املتظاهرة ميلي�صا اأورتيز )40 عاما( “يقلقني 
اأن ال�صابات ل ميكنهن الذهاب اإىل املدر�صة اأو العودة 
اأن  امل��ن��زل م��ن ح��ف��ل��ة خ��ا���ص��ة لأن م��ن امل��ح��ت��م��ل  اإىل 

يغت�صبهن من يفرت�س اأن يوؤمن لنا احلماية«.
العمر،  ال�صابعة ع�صرة من  تبلغ  التي  الفتاة  يف حالة 
اأوق����ف �صتة م��ن ال�����ص��رط��ي��ني ع��ن اخل���دم���ة، ل��ك��ن مل 
حت�صل اي عملية احتجاز، اذ حتدثت النيابة العامة 
املقابل  يف  واألقي  ال�صابة.  قالته  ما  يف  تناق�صات  عن 

القب�س على رجل يف الق�صية الثانية.
يف  البلد  ه��ذا  يف  الن�صاء  �صد  العنف  اع��م��ال  وازدادت 
ال�صنوات الأخرية. وتقول الأمم املتحدة اإن ت�صع ن�صاء 

يف املتو�صط يقتلن كل يوم يف املك�صيك.

•• وا�صنطن-وكاالت:

مقال  يف  ك��وب،  ج���وردان  الأمريكي  الباحث  كتب 
على مدار  اأن��ه  فيدرالي�صت”،  “ذا  على موقع  له 
التي  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  قطر  مولت  �صنوات، 
واأبرز  وحلفائها،  املتحدة  الوليات  م�صالح  تهدد 
القطرية،  اجل���رمي���ة  ب��ت��ل��ك  الع������رتاف  اأه��م��ي��ة 

وت�صمية الأ�صياء باأ�صمائها.
واأورد الباحث مبا يعرفه العامل عن قطر، اإذ اإنها 
تفتخر كونها ثاين اأكرب دخل للفرد على م�صتوى 
العامل، ومتتلك واحدة من اأكرب �صركات الطريان 
وقناة  القطرية،  اجلوية  اخلطوط  العامل،  حول 
وتوجه  القطرية  الدولة  تديرها  التي  اجلزيرة 

�صيا�صاتها.
النفاذ  واإمن���ا ح��اول��ت  ب��ذل��ك  ال��دوح��ة  ومت تكتِف 

ب��ال��ت��م��وي��الت اإىل ج��ام��ع��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
الوليات املتحدة، وتربعت باأكر من 1.5 مليار 
دولر لبع�س اجلامعات الأمريكية، مثل جامعات 
ميت�صيغن، وكارولينا ال�صمالية، وتك�صا�س اإيه اآند 

اإم وكورنيل.
جانب مظلم

حول  مظلم  جانب  اإىل  الكاتب  لفت  ذل��ك،  وم��ع 
بالنفط  ال��غ��ن��ي��ة  الإم��������ارة  ب���دع���م  ي��ت��ع��ل��ق  ق��ط��ر 
ل��الإره��اب واإي��وائ��ه��ا ل��الإره��اب��ي��ني ب�����ص��ورة كبرية 
التي  القطرية  املمار�صات  وه��ي  م�صبوقة،  وغ��ري 
دفعت الرئي�س الأمريكي لعرتاف بتمويل قطر 
ل���الإره���اب، م���وؤك���داً اأن���ه مت��وي��ل ل���الإره���اب “على 

م�صتوى عاٍل للغاية«.
اإدارات  اأن  اإل  ال��وا���ص��ح،  الع�����رتاف  ه���ذا  ورغ����م 
الوليات املتحدة، مبا فيها تلك املنتقدة للدوحة، 

ب�صاأن  احلقيقة  هذه  عن  تغا�صت  ترامب،  ك��اإدارة 
قطر املمولة لالإرهاب، وبدًل من الت�صدي لتلك 
املمار�صات املدمرة، اإل اأنها كانت متيل لالحتفال 
تنفقها  ال��ت��ي  ال�����دولرات  م��ن  امل��ل��ي��ارات  بع�صرات 
ف�صاًل  الأمريكية،  الع�صكرية  املعدات  على  قطر 
على  الأمريكية  ال��ق��وات  م��ن  الآلف  متركز  ع��ن 

اأر�س قطر وعلى نفقة الدوحة.
القت�صادية  ح����واف����زه����ا  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  وب���غ�������س 
امل�صالح  ق���ط���ر  حت�����دت  ف��ل��ط��امل��ا  وال���ع�������ص���ك���ري���ة، 
من  وغريها  حما�س  ودعمت  الأمريكية،  الأمنية 
اجلماعات الإرهابية. وراأى الكاتب اأن هذا الواقع 
اأن ت�صمي  باأن يوجب على وزارة اخلارجية  كفيل 
بالن�صبة  راعية لالإرهاب، كما فعلت  قطر كدولة 
وتكراراً  م���راراً  ال��دع��م  “قدموا  ل��الآخ��ري��ن مم��ن 

لأعمال الإرهاب الدويل«.

قطر وحما�ش
اأوًل وقبل كل �صيء، تظهر عالقات قطر بحما�س، 
املتحدة،  الوليات  بالن�صبة  اإرهابية  جماعة  وهي 
اأن ال���دوح���ة م��ن اأك���رب امل��م��ول��ني حل��م��ا���س، حيث 
قدمت قطر ل� حما�س اأكر من 1.1 مليار دولر 
م��ا تربر  ق��ط��ر غ��ال��ب��اً  اأن  2012، يف ح��ني  م��ن��ذ 
متويلها،  م�صار  ف���اإن  اإن�����ص��اين،  اأن���ه  على  متويلها 
دوافع  اإىل  ت�صري  قطر  اأم��ري  ت�صريحات  وكذلك 

حقيقية خمتلفة.
حما�س  اعتبار  يرف�س  قطر  “اأمري  اأن  واأ���ص��اف 
وخالل مقابلة  منظمة اإرهابية ويدعم حما�س”. 
تدعم  “قطر  اأن  اأعلن  اإن”،  اإن  “�صي  �صبكة  مع 
ال�صعب الفل�صطيني كله.. ونحن نعتقد اأن حما�س 
جزء مهم جداً من ال�صعب الفل�صطيني”. واأ�صاف 
ابتعدت  حلما�س،  لتاأييدها  “نظراً  اأن��ه  الباحث 

قطر كثرياً عن ق�صيتها الإن�صانية املفرت�صة، بعد 
اأن مولت �صراحة الت�صل�صل الهرمي حلما�س«.

 44 لرعاية  اأم���واًل  قطر  اأر�صلت   ،2014 وع��ام 
مولت   ،2016 وع��ام  حما�س.  م��ن  موظف  األ��ف 

جمدداً رواتب موظفي حما�س.
 واأراد القيادي يف حما�س اإ�صماعيل هنية ا�صتخدام 
ال��ع�����ص��ك��ري للحركة  ل��ت��م��وي��ل اجل���ن���اح  الأم�������وال 

“كتائب عز الدين الق�صام”.
ف�صيل  وج����ه  ف���ق���ط،  و2014   2001 وب����ني   
على  �صاروخ   17000 من  اأك��ر  الق�صام  كتائب 

اإ�صرائيل.
تدفقات مالية

ويوؤكد الباحث اأن احلقيقة القا�صية هي اأن قطر 
2019. ويف  اأع�صاء حما�س يف  �صعت اإىل متويل 
ق��ط��ر �صجل ح��اف��ل برعاية  ل���دى  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه 

الالزمة  النقدية  وال��ت��دف��ق��ات  حما�س  م�����ص��وؤويل 
وتاأ�صي�صها. حما�س  بريوقراطية  على  للحفاظ 
فقد  اخل���ارج،  يف  حما�س  قطر  احت�صنت  ومثلما 
رح���ب���ت ب���احل���رك���ة داخ�����ل ح����دوده����ا، م���ع توفري 
حما�س  كانت   ،2012 ومنذ  للجماعة.  احلماية 
للمكتب  ال�����ص��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  م�صعل،  خ��ال��د  ت����وؤوي 
اأع�صاء  اأب����رز  واأح����د  ح��م��ا���س،  حل��رك��ة  ال�صيا�صي 
حما�س.وعالوة على ذلك، �صمحت الدوحة حلركة 
حما�س بالجتماع يف بع�س اأكر الفنادق �صهرة يف 
الدوحة، عا�صمة الإمارة. ويف 2015، اأقام  خالد 
ويف  �صيزونز”،  “فور  يف  �صحفياً  موؤمتراً  م�صعل 
يف  اجلديد  ميثاقها  عن  حما�س  ك�صفت   ،2017
اخلا�صة،  ح��دوده��ا  وداخ��ل  �صرياتون.  يف  موؤمتر 
وتد�صني  بالتنظيم  اإرهابية  ملنظمة  �صمحت قطر 

احلمالت يف و�صح النهار.

طاملا حتدت الدوحة امل�سالح االأمنية االأمريكية

تقرير اأمريكي.. يجب ت�سنيف قطر دولة راعية لالإرهاب

�سينزن.. املدينة احلدودية البعيدة عن هونغ كونغ  

اإحياء ذكرى التدخل الربيطاين يف اإيرلندا ال�سمالية   

•• �صينزين-اأ ف ب:

ب��ع��ي��دة كل  ن��ف�����ص��ه  ل��ك��ن��ه��ا يف الآن  ق��ري��ب��ة ج���دا 
الواقعة  ال�صينية  �صينزن  اإنها مدينة   ... البعد 
الدعاية  تت�صرب  والتي  اأب��واب هونغ كونغ،  على 
ال�صينية، ول تبدي تعاطفا كبريا مع متظاهري 

امل�صتعمرة الربيطانية ال�صابقة.
�صائق  ق��ال  ب��ر���س،  فران�س  لوكالة  ت�صريح  ويف 
�صيارة اأجرة يف �صينزن ف�صل التكتم على ا�صمه، 
اأكر  منذ  املتظاهرون  به  يقوم  ما  على  تعليقا 
التنفيذية  ال�����ص��ل��ط��ة  م��ت��ح��دي��ن  ���ص��ه��ري��ن،  م���ن 
لبكني على اجلانب الخر من احلدود،  املوؤيدة 

“اإنهم ل يفعلون �صوى اإيذاء اأنف�صهم«.
وت�صاءل “ماذا �صيفعلون عندما ينهار القت�صاد 
ويتوقف ال�صياح عن الذهاب اإىل هناك؟”، بينما 

ت�صاندهم  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  ال�����ص��رط��ة  جت��م��ع رج���ال 
املدينة،  ا�صتاد  يف  املدرعة،  واملركبات  ال�صاحنات 

على بعد 7 كلم من احلدود.
اإىل ال�صني  اإع��ادة هونغ كونغ  وعلى الرغم من 
عن  م��ن��ف�����ص��ل��ة  ت�����زال  ل  اأن���ه���ا  اإل   ،1997 يف 
ال�صني ال�صيوعية مبوجب مبداأ “دولة واحدة- 
عملتها  ولها  ذات��ي  بحكم  تتمتع  اإذ  نظامان”: 
يف  املعروفة  غري  وحرياتها  وح��دوده��ا  اخلا�صة 

القارة، كحرية التظاهر على �صبيل املثال.
ول ي�صتطيع �صينيو جمهورية ال�صني ال�صعبية 
اإىل  يحتاجون  فهم  بحرية:  كونغ  هونغ  دخ��ول 

ت�صريح خا�س، مع مدة اإقامة حمدودة.
العالمي  “ال�صور  داخ���ل  فتبقى  �صينزن  ام���ا 
دخول  ومي��ن��ع  ب��ك��ني  ت��ف��ر���ص��ه  ال����ذي  الكبري” 
معلومات تعتربها ال�صلطات غري مرغوب فيها.

لذلك فان و�صائل الإعالم احلكومية التي ت�صف 
“مثريون  ب��اأن��ه��م  امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ه��ون��غ ك��ون��غ 
لل�صني  وم���ع���ادون  للعنف  ي��ل��ج��اأون  لل�صغب” 
هي  ارهابيني”،  “�صبه  وبالتايل  وانف�صاليون، 

م�صدر املعلومات الوحيد تقريبا يف املدينة.
الك�صف  ع��دم  �صينزن مف�صاًل  �صكان  اأح��د  وق��ال 
عن هويته كما يح�صل يف ال�صني لدى احلديث 
“ال�صبان ل يفكرون، فهم  �صيا�صية،  عن م�صاألة 

مدللون للغاية«.
ت���دخ���ل م�����ص��ل��ح لقمع  ب��ك��ني اىل  ت��ل��م��ح  وف��ي��م��ا 
ال�صطرابات، يقول مواطن اآخر ا�صمه �صن، اأن 
“احلزب ال�صيوعي ل يخاف من ال�صطرابات«.

وي��وؤي��د ك��ث��ريون ن��ظ��ري��ة احل��ك��م ال��ت��ي تفيد ان 
 - م��ن اخل���ارج  م��وؤام��رة  نتيجة  ه��ي  التظاهرات 
اأن  دون  املتحدة،  ال��ولي��ات  يق�صدون  كانوا  واإن 

“لقد حا�صر  ي�صموها.ويوؤكد رجل يدعى فينغ 
التظاهرات  ان  وا���ص��اف  بالدنا”.  الأمريكيون 
“هي بالتاأكيد نتيجة للتاأثريات الأجنبية: فهم 
يدفعون للطلبة والعاطلني عن العمل من اأجل 

الت�صبب مب�صاكل والذهاب لالحتجاج«.
واو�����ص����ح ع���ام���ل م���ه���اج���ر ا����ص���م���ه ����ص���ان “هذه 
ه���ي ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���اأث���ري ال���ت���اي���واين والأم����ريك����ي 
يدفعون  اأنهم  “يبدو  وا���ص��اف  والربيطاين”. 
لهم حتى 10000 يوان” )1275 يورو( عن 

كل تظاهرة.
مل تكن �صينزن �صوى قرية متوا�صعة لل�صيادين 
عندما اأ�صبحت يف 1980 “منطقة اقت�صادية 
خا�صة” جلذب ال�صتثمار من هونغ كونغ، التي 

كانت ل تزال حتت الإدارة الربيطانية.
اأ�صبحت  ع��ام��ا،   40 م��ن  م��ا يقرب  وبعد م��رور 
عدد  ويبلغ  احل��داث��ة  ذروة  يف  يف  مدينة  �صينزن 
بكثري  اأك���ر  اأي  ن�صمة،  مليون   12،5 �صكانها 
7 ماليني  من جارتها هونغ كونغ حيث يعي�س 

ن�صمة.
وعلى رغم وجهات نظرهم املختلفة، فاإن �صكان 
البع�س، اكر من  اإىل بع�صهم  اأق��رب  املدينتني 
اأي وقت م�صى. ويربط قطار �صريع ُد�صن العام 

املا�صي بني املدينتني يف اأقل من 20 دقيقة.
ل��ك��ن ح��ت��ى ب��ني اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��زع��م��ون اأنهم 
بالدميقراطية،  املطالبة  التظاهرات  يفهمون 
ي�صاعف  ق��وي��ا،  املتظاهرين  م��ن  اخل���وف  ي��ب��دو 
يتحدث  التي  الكانتونية  بني  اللغوي  التق�صيم 
بها �صكان هونغ كونغ، واملندارينية التي يتحدث 

بها الق�صم الكرب من �صكان �صينزن.
20 عاما  ي�صافر منذ  ان��ه  يوؤكد  واأو���ص��ح عامل 
بني املدينتني، “يجب اأن يكونوا قادرين” على 

الدفاع عن حقوقهم.
هونغ  اإىل  ال��ذه��اب  “اأردت  ال��ق��ول  اىل  وخل�س 
ان  من  اأخ�صى  لكني  التظاهرات،  مل�صاهدة  كونغ 
اللغة  يتحدثون  الذين  ال�صخا�س  على  يعتدوا 

املندارينية«.

 •• لي�صربن-اأ ف ب:

يف  تدخلوا  الذين  اجلنود  الربيطانيني  من  العديد  يعترب 
اإيرلندا ال�صمالية قبل خم�صني عاما اأبطال جمهولني كانوا 
ا�صطرابات،  متزقها  منطقة  يف  العام  النظام  عن  يدافعون 

لكن كثريين اآخرين يرون اأن هوؤلء اأججوا النزاع.
ق�صرية،  ت��ك��ون  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ك���ان  ال��ت��ي  “بانر”  وعملية 
ا�صتمرت 38 عاما واأ�صبحت اأطول عملية يف تاريخ اجلي�س. 
ويف اأوج هذه احلملة كان نحو ثالثني األف جندي بريطاين 

ينت�صرون يف اإطارها قتل 722 منهم.
وت���رك اجل��ي�����س ال��ربي��ط��اين ب��ع��د ه���ذا ال��وج��ود ال��ط��وي��ل يف 
اإرث��ا مرا وجدل �صيا�صيا ح��ادا: هل يجب مالحقة  املنطقة، 

اجلنود على جرائمهم املفرت�صة؟
اإن  ك��وي��ن��ز يف بلفا�صت  ب��راي��ن م��ن ج��ام��ع��ة  ق���ال دوم��ي��ن��ي��ك 
اإيرلندا  يف  احل��ال��ي��ة  ال�صيا�صة  يف  وا���ص��ح��ة  “النعكا�صات 
الربيطاين،  للتدخل  اخلم�صني  ال��ذك��رى  ال�����ص��م��ال��ي��ة«.ويف 
بلفا�صت  غ���رب  ج��ن��وب  ال�صابقني يف  اجل��ن��ود  م��ئ��ات  ت��ظ��اه��ر 

ال�صبت يف جتمع و�صط ح�صور كبري لل�صرطة.
جمعية  تنظمه  وق��دا���ص��ا  ع�صكريا  عر�صا  امل��را���ص��م  وت�صمل 
املحاربني القدامى يف اإيرلندا ال�صمالية التي يوؤكد اأع�صاوؤها 
اأنهم “ي�صعرون بالقلق”. ويفرت�س اأن حت�صر زعيمة احلزب 
احلكومة  رئي�صة  فو�صرت  ارل��ني  الدميوقراطية  ال��وح��دوي 

ال�صابقة يف املقاطعة، هذه املرا�صم.

كبرية  اأمنية  ق��وات  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  مرا�صل  وذك��ر 
ال�صرطة يرافقهم  ن�صرت مبا يف ذلك عدد كبري من رج��ال 

كالب بولي�صية.
وهذه ال�صنة وبعد حملة طويلة لعائالت ال�صحايا للمطالبة 
بالعدالة، اأعلن مدعون عامون يف اإيرلندا ال�صمالية اأن اأحد 
�صيحاكم  اف”  “اجلندي  اأن��ه  على  قدم  القدامى  املحاربني 
بتهم قتل يف اأيلول-�صبتمرب املقبل لوقائع تعود اإىل “الأحد 

الدامي«.
 ،1972 الثاين-يناير  كانون   30 يف  الواقع  اليوم  ذلك  يف 
كانوا  كاثوليكيا  ن��ا���ص��ط��ا   13 ب��ري��ط��ان��ي��ون  م��ظ��ل��ي��ون  ق��ت��ل 
اآخر  نا�صط  وت��ويف  لندنديري.  يف  �صلمي  ب�صكل  يتظاهرون 

بعد اأ�صهر.
هذه هي املرة الأوىل التي تطلق فيها مالحقات تتعلق بهذا 
التي  العنف  اأع��م��ال  “ال�صطرابات”،  م��ن  احل��زي��ن  ال��ي��وم 

مزقت املقاطعة الربيطانية لأكر من ثالثة عقود.
وج����رت اأع���م���ال ال��ع��ن��ف ه���ذه ب��ني اجل��م��ه��وري��ني القوميني 
اإيرلندا  توحيد  لإع��ادة  املوؤيدين  الكاثوليك  ومعظمهم من 
م��ن ج��ه��ة، وال��وح��دودي��ني امل��وال��ني للتاج ال��ربي��ط��اين وهم 
اململكة  البقاء يف  املدافعني عن  الربوت�صتانت  خ�صو�صا من 

املتحدة.
لكن نهاية املعركة ما زالت بعيدة، كما يقول جون كيلي الذي 
لوكالة  وق��ال  الدامي”.  “الأحد  خالل  مايكل  �صقيقه  قتل 
فران�س بر�س “لن يحاكم �صوى جندي واحد من اأ�صل 18 

كانوا موجودين. يجب اأن يحاكم اجلنود ال18 لأنهم قتلوا 
احلقيقة  “نريد  واأ���ص��اف  ال�صوارع”.  يف  اأب��ري��اء  اأ�صخا�صا 

والعدالة، هذا كل �صيء«.
وت�صتمر املالحقات والتحقيقات يف ق�صايا قتل اأخرى ت�صبب 
طريقة  ح��ول  ال�صمالية  اإي��رل��ن��دا  خ��ارج  ال��ب��الد  يف  انق�صاما 

اإحقاق العدل.
�صحايا  �صخ�س هم   3500 من  باملئة  ع�صرة  ح��واىل  وقتل 
واجلي�س  ال�����ص��رط��ة  م���ن  اأف�����راد  ب���اأي���دي  “ال�صطرابات” 

وبع�صهم كانوا يف بع�س الأحيان مدنيني عزل.
بريطانيون  ن���واب  ط��ال��ب  عندما  �صعوبة  الق�صية  ازدادت 
لالإفراج  اأب��رم��ت  التي  الت��ف��اق��ات  مثل  اجل��ن��ود  ع��ن  بالعفو 
عن حواىل 500 من عنا�صر القوات اخلا�صة اجلمهوريني 

واملوالني لربيطانيا يف نهاية النزاع.
“للجندي اف”  م��ت��ق��اع��دون جت��م��ع��ات دع��م��ا  ون��ظ��م ج��ن��ود 
اأهدافا  ظلما  اأ�صبحوا  اأنهم  معتربين  وبلفا�صت،  لندن  يف 

لتحقيقات.
�صمنيا  اعرتافا  �صيكون  عنهم  عفوا  اأن  ي��رون  بع�صهم  لكن 

بامل�صوؤولية ي�صكل اأي�صا جنودا خدموا بنزاهة.
يتعلق اجلدل اأي�صا ب�صري التحقيقات.

كتب ريت�صارد دانات القائد ال�صابق للجي�س الربيطاين الذي 
خدم يف املا�صي يف اإيرلندا ال�صمالية، يف �صحيفة “نيوزليرت” 
عملياته،  تقارير ممتازة عنن  قدم  “اجلي�س  اأن   2018 يف 
يوؤدي  “هذا  اأن  واأ�صاف  يفعلوا ذلك”.  الإرهابيني مل  لكن 

اإىل حقل ل م�صاواة فيه لإجراء هذه التحقيقات«.
1998 خ�صو�صا على  اأب��رم يف  ال��ذي  ال�صالم  اتفاق  وين�س 
اأ�صلحته  خمابىء  الإيرلندي  اجلمهوري  اجلي�س  يدمر  اأن 
املالحقات  اأن�����ص��ار  ل��الأدل��ة.وي��رى  ثمينا  م�����ص��دراً  تعد  التي 
الق�صائية اأن احلكومة الربيطانية هي التي ميكن اأن تعقد 
اأدلة �صد قوات حفظ النظام با�صم  التحقيقات التي تخفي 

الأمن القومي.اأما الوحدويون فيخ�صون اأن تعامل على قدم 
وقوات  الع�صكرية  �صبه  اجلمهورية  القوات  اأعمال  امل�صاواة 
انت�صار  “كلفة  اإن  ب��راي��ن  دومينيك  الر�صمية.وقال  الأم���ن 
م�صريا  فقط”،  ح��ي��ن��ذاك  القتلى  ب��ع��دد  ت��ق��ا���س  ل  اجل��ن��ود 
الذاكرة  الأم��د الطويل يف جمال  “هناك كلفة على  اأن  اإىل 

التاريخية وتاأثريها على ال�صيا�صة«.
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عربي ودويل
زعيم كوريا ال�سمالية ي�سرف على جتربة �سالح جديد ال�سدر يطالب املهدي باحلفاظ على �سيادة العراق 

•• بغداد-وكاالت 

ال�صدر،  م��ق��ت��دى  ال���زع���ي���م  دع����ا 
عادل  العراقية  احلكومة  رئي�س 
اإىل احل��ف��اظ على  امل���ه���دي،  ع��ب��د 
الف�صاد  وحم��ارب��ة  ال��دول��ة  هيبة 
اآخ����ر،  ل���ط���رف دون  امل���ي���ل  وع�����دم 
العراق من  �صيادة  واحلفاظ على 

التبعية.
ت���غ���ري���دة  ال���������ص����در يف  وط�����ال�����ب 
التوا�صل  م��وق��ع  يف  ح�صابه  على 

“باحلفاظ  ت��وي��رت  الج��ت��م��اع��ي 
وموؤ�ص�صاتها  ال��دول��ة  هيبة  على 
الأم���ن���ي���ة وا���ص��ت��ق��الل��ي��ة ال���ق���رار 
العراقي وعدم الرتدد يف معاقبة 
الأجهزة  اإ�صعاف  على  يعمل  من 
الأمنية ومعاقبة ذوي النتماءات 
اخلارجية ليكون العراق ذا �صيادة 

كاملة«.
“اللتزام  ع��ل��ى  ال�����ص��در  و����ص���دد 
ال���ك���ام���ل ب��ال���ص��ت��ق��الل��ي��ة وع����دم 
اآخر  ل��ط��رف دون  امل��ي��ول )امل��ي��ل( 

عن  الن������ح������راف  ����ص���ي���ك���ون  واإل 
جديد  بناء  مبثابة  ال�صتقاللية 

للدولة العميقة«.
وانتقد ال�صدر اإجراءات احلكومة 
الف�صاد  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال���ع���راق���ي���ة 
اأي تقدم يف ملف  نر  “مل  قائاًل: 
الإط���الق،  على  الف�صاد  مكافحة 
وه����ذا ال�����ص��ك��وت ي��ك��اد ي��ك��ون اإذن����اً 
ملف  اأن  ع���ن  ف�����ص��اًل  ب��ال��ف�����ص��اد 
ويكاد  م��ت��ل��ك��ئ��اأ  لزال  اخل���دم���ات 

يكون معدوماً«.

•• �صول -رويرتز:

ال�صبت  اأم�س  ال�صمالية  بكوريا  املركزية  الأنباء  وكالة  ذك��رت 
اأ�صرف  اأون  جوجن  كيم  البالد  زعيم  اأن  املحلي”  “بالتوقيت 

على جتربة لإطالق �صالح جديد �صباح اجلمعة.
وقال جي�س كوريا اجلنوبية اإن جارته ال�صمالية اأطلقت على 
الأقل �صاروخني بالي�صتيني ق�صريي املدى يوم اجلمعة وذلك 
يف �صاد�س جولة اإطالق اأ�صلحة منذ اأواخر يوليو- متوز الأمر 
الذي يعقد جهود اإعادة اإطالق املحادثات بني الوليات املتحدة 

وكوريا ال�صمالية ب�صاأن برامج بيوجنياجن الت�صليحية.

مقتل 15 من طالبان خالل 
عمليات ع�سكرية

�سالح حليمة: احلكومة ال�سودانية 
اجلديدة اأمام حتديات عديدة

•• كابول-وكاالت:

قوات  اإن  ال�صبت،  اأم�س  مطلعة  ع�صكرية  م�صادر  قالت 
الأم����ن الأف��غ��ان��ي��ة دم���رت ���ص��ي��ارة مفخخة وق��ت��ل��ت 15 
م�صلحاً من طالبان خالل عمليات ع�صكرية يف اإقليم بلخ 
�صمال البالد.وذكرت امل�صادر اأن ال� 15 م�صلحاً قتلوا يف 
ملا  طبقاً  بلخ،،  باإقليم  �صوجلراه  مبنطقة  ج��وي  ق�صف 

ذكرته وكالة “خاما بر�س” الأفغانية لالأنباء.واأ�صافت 
���ص��ي��ارة مفخخة  دم���رت  اخل��ا���ص��ة  “القوات  اأن  امل�����ص��ادر 
�صيمتال  مبنطقة  منف�صلة  عملية  خ���الل  ل��ط��ال��ب��ان 
بالإقليم”، ومل تعلق حركة طالبان على العمليات حتى 

الآن.
على  رداً  طالبان  حركة  الأفغانية  ال��ق��وات  وت�صتهدف 

هجمات احلركة يف البالد.

•• اخلرطوم-وكاالت:

انتقالية  م��رح��ل��ة  ل��ب��دء  ال�����ص��ودان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت�صتعد 
عقب  ال�صيا�صي  ال�صراع  من  اأ�صهر  بعد  جديدة  مدنية 
ع���زل ال��رئ��ي�����س ع��م��ر ال��ب�����ص��ري، وه��ن��اك حت��دي��ات �صعبة 
اأمام احلكومة تاأمل عبورها من اأجل الو�صول بالبالد 
الأ�صبق  م�صر  �صفري  وال�صالم.وك�صف  ال�صتقرار  اإىل 
رئي�صية  حت��دي��ات   7 ع��ن  حليمة  ���ص��الح  اخل��رط��وم  يف 
اتفاق  توقيع  عقب  اجلديد  ال�صودانية  احلكومة  اأم��ام 
ل��الن��ت��ق��ال للحكم  ن��ه��ائ��ي  ب�صكل  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال��وث��ي��ق��ة 
املدين يف البالد عقب الإطاحة بنظام الرئي�س ال�صابق 
توقيع  اإن  ل�24  حديث  يف  حليمة  الب�صري.وقال  عمر 
نهائي ميهد ملرحلة جديدة  ب�صكل  الد�صتورية  الوثيقة 
من احلياة ال�صيا�صية لتحقيق اأهداف الثورة ال�صودانية 
�صوف  النتقالية  والفرتة  والعدالة  احلرية  يف  املتمثلة 

اإن�صاء  خ���الل  م��ن  اأه��داف��ه��ا  ت�صتكمل 
هياكل احلكم املدين و�صياغة د�صتور 

دائم يف البالد.
واأو�صح حليمة اأن اأول التحديات التي 
ال�صودانية  احل��ك��وم��ة  اأم����ام  ���ص��ت��ك��ون 
القت�صادي  ال��ت��ح��دي  ه��و  اجل��دي��دة 
حت�صني  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  ال����داخ����ل����ي 
ومواجهة  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأو������ص�����اع 

الأزمات الجتماعية.
واأ�����ص����ار ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي امل�����ص��ري اإىل 
ي��ت��ع��ل��ق باخلالف  ال���ث���اين  ال��ت��ح��دي 
احلرية  وق��وى  الثورية  اجلبهة  بني 

ب�صاأن  ت��ف��اه��م  ن���ق���اط  اإىل  ال���و����ص���ول  وع�����دم  ال��ت��غ��ي��ري 
الثالث  ال��ت��ح��دي  يخ�س  ال�صيا�صية.وفيما  اخل��ري��ط��ة 
اأمام احلكومة اجلديدة، قال حليمة يتمثل يف احلركة 
معها،  مفاو�صات  وه��ن��اك  ال�����ص��ودان،  لتحرير  ال�صعبية 
للو�صول  وت�صاد  م�صر  جانب  من  اإقليمي  دور  وهناك 
اأن  حليمة  ال�صفري  اأك��د  ب�صاأنها.كما  اإيجابية  نتائج  اإىل 
اأمام احلكومة،  الرابع  التحدي  يعد  ال�صالم  مفاو�صات 
حيث يحدد النظام اجلديد 6 اأ�صهر للو�صول اإىل اتفاق 
م�صاألة  يف  فيتمثل  اخلام�س  التحدي  ب�صاأنه.اأما  نهائي 
الدول  قائم  م��ن  ال�����ص��ودان  ا�صم  ورف��ع  ال��دي��ون  اإ�صقاط 
عنها،  العقوبات  تخفيف  اأج���ل  م��ن  ل��الإره��اب  ال��راع��ي��ة 

لتعزيز الأو�صاع التجارية مع اخلارج.
كما اأ�صار حليمة اإىل اأن حتدي تعزيز العالقات اخلارجية 
اجلديدة  احلكومة  اإن  وق��ال  التحديات،  اأه��م  م��ن  يعد 
�صيكون لها اهتمام كبري بالعالقات اخلارجية مع دول 
اجل��وار ب�صفة خا�صة و�صيكون هناك 
وال�صعودية  م�صر  على  اأك��رب  انفتاح 
والإمارات، ويف الوقت نف�صه �صتبتعد 
ورمبا  الرتكي،  القطري  املحور  عن 
تكون العالقات معها لي�صت ما كانت 

عليه عن ما قبل.
وق����ال ح��ل��ي��م��ة اإن ال��ت��ح��دي الأخ���ري 
ال�صورة  ت�صحيح  هو  احلكومة  اأم��ام 
الذهنية لدى املنظمات الدولية حول 
ال�صودان  يف  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  و���ص��ع 
واجلرائم التي كان ميار�صها النظام 

ال�صابق �صد املدنيني.

•• جبل طارق-اأ ف ب:

الوليات  اأ���ص��درت��ه��ا  م��ذك��رة  تطيل 
النفط  ن���اق���ل���ة  مل���������ص����ادرة  امل���ت���ح���دة 
يف  تر�صو  التي   1 الإي��ران��ي��ة غري�س 
مطلع  احتجازها  منذ  ط���ارق  جبل 
لالإبحار  وت�����ص��ت��ع��د  ي���ول���ي���و  مت�����وز 
�صلطات  ل����ه����ا  ����ص���م���ح���ت  ب����ع����دم����ا 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ذل��ك، اأمد 
طهران  ب��ني  الدبلوما�صية  الأزم����ة 

ووا�صنطن.
اأي  ي�����ص��در  ال�صبت مل  ظ��ه��ر  وح��ت��ى 
اأو جبل  املتحدة  اململكة  رد فعل عن 
طارق على املذكرة الأمريكية. ولكن 
يجب  ال�صفينة  ب��اح��ت��ج��از  اأم����ر  اأي 
طارق  جبل  حمكمة  ع��ن  ي�صدر  اأن 
ذلك  يحدث  مل  الآن  وحتى  العليا. 

والناقلة ل تزال حرة يف الإبحار.
واأك���دت وزارة ال��ع��دل الأم��ريك��ي��ة يف 
يف  ت�صتخدم  النفط  ناقلة  اأن  ب��ي��ان 
باجتاه  م�صروعة”  “غري  جت����ارة 
الثوري  احل��ر���س  ينظمها  ���ص��وري��ا، 

وا�صنطن  اأدرج���ت���ه  ال���ذي  الإي�����راين 
على لئحتها “للمنظمات الإرهابية 

الأجنبية«.
وات���ه���م وزي����ر ال���ع���دل الأم���ريك���ي يف 
املذكرة الناقلة بال�صلوع يف خمطط 
قانونية  غ��ري  بطريقة  “للو�صول 
الأم��ريك��ي بهدف  امل��ايل  النظام  اإىل 
دع�����م ����ص���ح���ن���ات غ����ري ����ص���رع���ي���ة من 
احلر�س  ير�صلها  �صوريا  اإىل  اإي���ران 
الثوري الإي��راين«.ومل يعرف ما اإذا 
�صلطات  م��ن  طلبت  وا�صنطن  كانت 
م�صادرة  مذكرة  تنفيذ  ط��ارق  جبل 
بتغيري  اإي���ران  تقوم  بينما  ال�صفينة 
علمها وا�صمها واإر�صال طاقم جديد 

لتبحر جمددا.
واع���رت����ص���ت ���ص��ل��ط��ات ج��ب��ل ط���ارق 
مليون   2،1 حتمل  ال��ت��ي  ال�صفينة 
ب����رم����ي����ل م�����ن ال����ن����ف����ط الإي����������راين 
واح��ت��ج��زت��ه��ا يف ال��راب��ع م��ن مت��وز/
اإىل  يوليو لال�صتباه بنقل حمولتها 
الأوروب����ي  للحظر  خ���رق  ���ص��وري��ا يف 
امل��ف��رو���س على ه��ذا ال��ب��ل��د، وه��و ما 

نفته اإيران مرارا.
ال�صغرية  املنطقة  �صلطات  واأعلنت 
ال��واق��ع��ة يف ال��ط��رف اجل��ن��وب��ي من 
العليا  املحكمة  اأن  اخلمي�س  اإ�صبانيا 
ال�صفينة  ع���ن  احل��ج��ز  رف����ع  ق����ررت 
بعد احل�صول على تعهد خطي من 
اإىل  حمولتها  ت�صليم  بعدم  ط��ه��ران 
املتحدث  اأع��ل��ن  ج��ه��ت��ه  ���ص��وري��ا.م��ن 
ب��ا���ص��م اخل��ارج��ي��ة الإي��ران��ي��ة عبا�س 
ب��الده مل تعط  اأن  مو�صوي اجلمعة 
�صلطات جبل طارق “اأي �صمانة باأن 

غري�س 1 لن تتوجه اإىل �صوريا«.
تابع  م��وق��ع  نقله  ت�صريح  يف  وق���ال 
ل�����ص��ب��ك��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���ص��م��ي اإن 
�صوريا  ت��ك��ن  مل  ال��ن��اق��ل��ة  “وجهة 
فاإن  وجهتها،  تلك  كانت  اإن  وحتى 

امل�صاألة ل تعني اأحدا«.
احلكومة  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  وك���ت���ب 
“ناقلتنا  ت��غ��ري��دة  يف  رب��ي��ع��ي  ع��ل��ي 
�صرعي  غ��ري  ب�صكل  اح��ت��ج��زت  ال��ت��ي 
اأط���ل���ق ���ص��راح��ه��ا. ه���ذا ال��ن�����ص��ر من 
نتيجة  هو  ت��ن��ازلت  اأي  تقدمي  دون 

دبلوما�صية قوية واإرادة قوية للكفاح 
من اأجل حقوق الأمة«.

الت�صريحات،  هذه  على  قليل  وبعد 
اأك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ح��ك��وم��ة جبل 
الإ�صالمية  “اجلمهورية  اأن  ط��ارق 
اإر�صال  ب���ع���دم  تعهدت”  اإي������ران  يف 

النفط اإىل �صوريا.
املوانئ  موؤ�ص�صة  مدير  نائب  واأعلن 
جليل  اإي���ران  يف  البحرية  وامل��الح��ة 
البحر  �صتغادر  الناقلة  اأن  اإ�صالمي 
امل��ت��و���ص��ط راف���ع���ة ال��ع��ل��م الإي������راين 

ولي�س علم بنما.
عنه  نقل  ما  بح�صب  اإ�صالمي  وق��ال 
على  “بناء  الإي�������راين  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
يف   1 غري�س  �صتبحر  امل��ال��ك،  طلب 
علم  ترفع  اأن  بعد  املتو�صط  البحر 
ا�صمها  و�صي�صبح  اإي���ران  جمهورية 

+اأدريان داريا+ خالل الرحلة«.
العام  امل��دي��ر  روزا  ل  ريت�صارد  وق��ال 
امل�صغلة  �صيب”  “اأ�صرتال  ل�صركة 
تبحر  اأن  ي��ف��رت���س  اإن�����ه  ل��ل��ن��اق��ل��ة، 
ال�صفينة “خالل اليومني املقبلني”، 

زالت  ل  مل��غ��ادرت��ه��ا  وال��ت��ح�����ص��ريات 
متوا�صلة.

بر�س  ف����ران���������س  ل����وك����ال����ة  واأع�����ل�����ن 
موؤكداً  “يقومون بتغيري الطاقم”، 
اأن��ه م��ن امل��ق��رر و���ص��ول ب��ح��ارة هنود 
للطاقم،  ل��الن�����ص��م��ام  واأوك���ران���ي���ني 
الأحد. واأو�صح اأن ال�صفينة “بحاجة 

كذلك اإىل التزود بالوقود«.
وق������ال م�������ص���در م��ط��ل��ع ع���ل���ى امللف 
كرونيكل”  “جيربالتار  ل�صحيفة 
لل�صماح  ج���اري���ة  ال��ت��ح�����ص��ريات  اإن 
غري  “من  لكن  ب��الإب��ح��ار  لل�صفينة 
املغادرة  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  اأن  املرجح” 
قبل الأحد، م�صيفا اأن “�صتة بحارة 
الأحد”  �صي�صلون  ق��ب��ط��ان  بينهم 

لل�صعود على متنها.
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وهددت 
يف ب����ي����ان ب���ح���ظ���ر م���ن���ح ت���اأ����ص���ريات 
امل��ت��ح��دة لكل  ال���ولي���ات  اإىل  دخ����ول 
الذين   ”1 “غري�س  ط��اق��م  اأف����راد 
وزارة  ع���ن���ه���م.وق���ال���ت  الإف��������راج  مت 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة يف ب��ي��ان اإن 

ت�صاعد  التي  ال�صفن  طاقم  “افراد 
الثوري عرب نقل نفط من  احلر�س 
اإيران قد ل يتمكنون من احل�صول 
على تاأ�صريات اأو من دخول الأرا�صي 

الأمريكية«.
قبل  من  النفط  ناقلة  �صبط  واأث���ار 
والبحرية  ط������ارق  ج���ب���ل  ���ص��ل��ط��ات 
حادة  دبلوما�صية  اأزم��ة  الربيطانية 
ب��ني ط��ه��ران ول��ن��دن وق��ام��ت اإي���ران 
ناقالت  ث��الث  باحتجاز  الإث���ر  على 

نفط اإحداها ترفع العلم الربيطاين 
اعرت�صتها يف 19 متوز/يوليو.

واأثار احتجاز ناقلة النفط ت�صاعدا 
يف ال���ت���وت���ر ال�������ص���دي���د ب����ني اإي�������ران 
تعر�س  ب��ع��د  امل���ت���ح���دة،  وال����ولي����ات 
تخريبية  لع��م��ال  اخلليج  يف  �صفن 
طائرة  ط��ه��ران  واإ���ص��ق��اط  وهجمات 

م�صرّية امريكية.
وا�صنطن  ت��ف��ت��ح  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
مل�صادرة  ب�����ص��ع��ي��ه��ا  ج���دي���دة  ج��ب��ه��ة 

الناقلة الإيرانية.
اأول  طلبت  املتحدة  ال��ولي��ات  كانت 
يف اللحظة الأخرية متديد احتجاز 
ال�صفينة. لكن رئي�س املحكمة العليا 
يف جبل طارق اأنتوين داديل اأكد اأنه 

مل يتلّق طلبا خطيا بهذا ال�صدد.
رئ����ي���������س ح����ك����وم����ة جبل  واأو��������ص�������ح 
امل�صاعدة  طلب  اأن  ذل��ك  بعد  ط���ارق 
من  �صيدر�س  الأم��ريك��ي  الق�صائية 

قبل “�صلطة م�صتقلة«.

�سكوك حول مغادرة ناقلة النفط الإيرانية جبل طارق

 احلكم يف فنزويال يهدد بانتخابات ت�سريعية م�سبقة  
•• كراكا�س-اأ ف ب:

ت�صريعية  انتخابات  اىل  الدعوة  اإمكانية  تعد 
م�����ص��ب��ق��ة يف ف���ن���زوي���ال، ال�������ص���الح الأخ������ري يف 
لعقوبات  ي��خ�����ص��ع  زال  م���ا  ال����ذي  احل��ك��م  ي���د 
على  وال��ت��اأث��ري  املعار�صة  لإ�صعاف  اأم��ريك��ي��ة، 

املفاو�صات اجلارية.
التاأ�صي�صية،  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  واأن�صاأ 
الرئي�س  م���ن  امل���ق���رب  ك��اب��ي��ل��و،  دي����و�����ص����دادو 
ال����ص���رتاك���ي ن��ي��ك��ول���س م������ادورو، جل��ن��ة هذا 
انتخابات  اىل  ال����دع����وة  ل����در�����س  الأ�����ص����ب����وع 
واحد  عام  قبل  اأي   ،2020 مطلع  ت�صريعية 
من النهاية القانونية للهيئة الت�صريعية، من 
اجل جتديد الربملان، املوؤ�ص�صة الوحيدة التي 

ت�صيطر عليها املعار�صة.
وق����د ان���ُت���خ���ب اع�������ص���اء ال����ربمل����ان احل�����ايل يف 
ب�صورة  ولي��ت��ه��م  ت��ن��ت��ه��ي  ان  ع��ل��ى   ،2015
طبيعية يف اخلام�س من كانون الثاين-يناير 

.2012
وت��ط��ال��ب امل��ع��ار���ص��ة ب��زع��ام��ة خ���وان غوايدو 
لفنزويال  بالوكالة  رئي�صا  نف�صه  اأعلن  ال��ذي 
حواىل  به  واع��رتف  الثاين-يناير،  كانون  يف 
50 بلدا، مبا فيها الوليات املتحدة، باإجراء 
مادورو  ويرف�س  جديدة.  رئا�صية  انتخابات 

هذا املطلب.
وتاأتي هذه املناورة للو�صول اىل احلكم، بعدما 
اقت�صادية  عقوبات  املتحدة  ال��ولي��ات  اأق���رت 
ج��دي��دة �صد ك��راك��ا���س يف اخل��ام�����س م��ن اآب-

اإىل تعليق احلوار  اأغ�صط�س، فدفعت م��ادورو 
برعاية  بربادو�س  بداأت يف  التي  املعار�صة  مع 
بر�س،  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ت�صريح  ال�����روج.ويف 
ان  �صالمنكا،  لوي�س  ال�صيا�صي  ال��ع��امل  ق��ال 
“مادورو ان�صحب من طاولة املفاو�صات لأنه 
للعقوبات  تخفيف  على  �صيح�صل  ان��ه  اعتقد 
وا�صاف “لكن اأمله خاب،  بف�صل املعار�صة”. 

بل على العك�س، فقد زيدت العقوبات«.
كامل  بتجميد  املتحدة  ال��ولي��ات  اأم��رت  فقد 
مل��م��ت��ل��ك��ات ح��ك��وم��ة نيكول�س  اأرا���ص��ي��ه��ا  ع��ل��ى 
يتخلى  اأن  يف  وا�صنطن  ت��اأم��ل  ال���ذي  م���ادورو 
اي�صا  وه��ددت  مل�صلحة غوايدو.  ال�صلطة  عن 
تتعامل  التي  ال�صركات  على  عقوبات  بفر�س 
باأنها  وت�صفها  ال���ص��رتاك��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  م��ع 

“ديكتاتورية«.ويجد الربملان يديه مقيدتني: 
فالق�صاء الفنزويلي ل يعرتف به واجلمعية 
البلدان  م��ن  ع��دد  يعتربها  التي  التاأ�صي�صية 
غ��ري ���ص��رع��ي��ة، ا���ص��ت��ول��ت ع��ل��ى ج���زء ك��ب��ري من 
حواىل  عن  احل�صانة  اي�صا  ورفعت  �صلطاته. 
غرار  على  باخليانة  تتهمهم  نائبا  ع�صرين 

اآخرين.
برئا�صة  ال��ربمل��ان  ان  �صالمانكا  لوي�س  وق��ال 
عنه  ال��ت��خ��ل��ي  مت  “الذي  غوايدو”  خ�����وان 
على  نف�صه  اإحياء  اأع��اد  ميت،  انه  اأ�صا�س  على 
رئي�س  مع  ال�صرعية  يتنازع  م��واٍز  حكم  �صكل 
انتخابات  اأج����ري����ت  م���ا  اجل����م����ه����وري����ة«.واإذا 
املعار�صة  على  يتعني   ،2020 يف  ت�صريعية 
موؤاتية  الت�صويت يف ظروف غري  تختار:  اأن 
املواجهة  ���ص��ف  غ���واي���دو يف  خ����وان  وو���ص��ع��ل 
اأن�����ه ل يعرتف  الأم����ام����ي ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن 
بال�صلطة النتخابية الفنزويلية التي يتهمها 
بالحتيال والتواطوؤ مع احلركة الت�صافيزية، 
اأو التخلي عندئذ عن املوؤ�ص�صة الوحيدة التي 

ت�صيطر عليها.
دافو�س  �صيجا�س، مدير معهد  لوي�س  ويقول 
ال�صعب  م��ن  “�صيكون  ال���راأي  ل�صتطالعات 
الآن  �صت�صارك  املعار�صة  اأن  للنا�س  نو�صح  اأن 
يف هذه النتخابات يف حني مل تنته م�صادرة 

ال�صلطة«.
باأن  اقتناعه  ع��ن  �صالمانكا  لوي�س  وي��ع��رب 
املعار�صة،  م�صاركة  �صيوؤيد  ال���دويل  املجتمع 
بينما “نيكول�س مادورو اأ�صعف من اأي وقت 
اأزمة  اأ�صعب  حاليا  فنزويال  م�صى«.وتواجه 
احلديث،  تاريخها  يف  واق��ت�����ص��ادي��ة  �صيا�صية 
وال�صراع  املفرط  والت�صخم  بالركود  وتت�صم 
ونيكول�س  غ��واي��دو  خ��وان  بني  ال�صلطة  على 

مادورو.

الرئي�ض الغابوين يح�سر احتفالت العيد الوطني لبالده  
•• ليربفيل-اأ ف ب:

بعد ع�صرة اأ�صهر على ا�صابته بجلطة دماغية، 
�صارك الرئي�س الغابوين علي بونغو اأوندميبا 
العيد  مبنا�صبة  الع�صكري  العر�س  يف  ال�صبت 
الوطني، م�صجال بذلك ظهوره العلني الذي 
باأنف�صهم  ليحكموا  الغابونيون  ينتظره  ك��ان 
هل ما زال ي�صتطيع حكم البالد اأم ل، خالفا 

ملا يدعيه معار�صوه.
وق���د و���ص��ل رئ��ي�����س ال���دول���ة ال���ذي ك���ان واقفا 
���ص��وداء مع  ب��زة  ���ص��ي��ارة للجي�س، وي��رت��دي  يف 
املن�صة  اىل  الظهر  عند  ���ص��وداوي��ن،  نظارتني 
للواجهة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  اجل������ادة  يف  ال��ر���ص��م��ي��ة 

البحرية يف ليربفيل.
طويلة  ع�صا  اىل  عاما(   60( بونغو  وا�صتند 
ت�صفيق  ث���م،و����ص���ط  امل���ن�������ص���ة،  ح���ت���ى  ل��ل�����ص��ري 
الدرجات  وحده  �صعد  املوجودة،  ال�صخ�صيات 
زوجته  جانب  اىل  جل�س  حيث  مقعده،  حتى 
�صيلفيا بونغو، كما ذكر مرا�صلو وكالة فران�س 

بر�س.

وقال جان، اأحد عنا�صر ال�صرطة يف ليربفيل 
“نريد اأن نراه باأعيننا«.

اعداد  ت��واف��دت  ال�����ص��ب��ت،  ويف وق���ت مبكر م��ن 
كبرية من ال�صخا�س اىل الواجهة البحرية، 
اأمنية  ح��واج��ز  ع��رب  طريقهم  �صق  حم��اول��ني 
�صيارته،  م���ن  ب��ي��ده  ال��رئ��ي�����س  ول����وح  ك���ث���رية. 

للبع�س بعد العر�س.
وكان بونغو ح�صر اجلمعة احتفال تذكاريا يف 
ليربفيل والتقطت و�صائل اإعالم دولية �صورا 
له للمرة الوىل منذ اإ�صابته بجلطة دماغية 

قبل ع�صرة اأ�صهر.
كان ق�صم من املعار�صة دعا اأن�صاره اىل معرفة 
هل ان الرئي�س الذي خلف والده عمر بونغو 
ق���ادرا على قيادة  ي��زال  ���ص��ن��وات، ل  قبل ع�صر 
�صكانها  عدد  يقل  التي  النفطية  الدولة  هذه 

عن مليوين ن�صمة، واملتعرة القت�صاد.
وكان بونغو ُنقل اإىل امل�صت�صفى ب�صورة عاجلة 
يف   2018 اأك���ت���وب���ر  الأول  ت�����ص��ري��ن   24 يف 
الريا�س، حيث كان يح�صر منتدى اقت�صاديا. 
“ي�صعر  اأن��ه  اوىل  مرحلة  يف  الرئا�صة  واك��دت 

بتوعك” ب�صبب “التعب ال�صديد«.
وتعني النتظار حتى التا�صع من كانون الول 
عن  ر�صميا  ليربفيل  حت��دث��ت  حتى  دي�صمرب 
نقاهة  ف��رتة  بونغو  واأم�����ص��ى  دم��اغ��ي��ة.  �صكتة 
الغابون  اإىل  ي��ع��ود  ان  قبل  امل��غ��رب  يف  طويلة 

اواخر اذار مار�س.

التما�صا  معار�صة  �صخ�صيات  ع�صر  وق��دم��ت 
اذار/مار�س لجراء فح�س  اأواخر  للق�صاء يف 
طبي للرئي�س لتحديد ما اذا كان با�صتطاعته 

اإدارة البالد.
ومن املقرر عقد جل�صة يف حمكمة ال�صتئناف 

يف ليربفيل يف 26 اآب/اأغ�صط�س.
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املال والأعمال
هيئة كهرباء ومياه دبي ت�سدر تقريرها ال�سنوي ال�ساد�ض لال�ستدامة 2018

•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي - 
دبي لل�صياحة - عن اأعداد زّوارها الدوليني خالل 
ا�صتقبلت  الن�صف الأول من العام اجل��اري، حيث 
8،36 مليون زائ��ر لليلة واح��دة، بن�صبة  الإم��ارة 
ذاتها من  الفرتة  باملئة مقارنة مع   3 منو فاقت 
لقطاع  الأ�صا�صي  ال��دور  يعك�س  ما  املا�صي،  العام 
لالإمارة  القت�صادي  النمو  حتقيق  يف  ال�صياحة 
دفع  الكبرية يف  م�صاهمته  خ��الل  ع��ام من  ب�صكل 
عجلة اإجمايل الناجت املحلي خالل العام 2020 
الق��ت�����ص��ادي��ة لالإمارة  ال���رواف���د  اأه����م  ب��اع��ت��ب��اره 
زيارة  امل��دن  ك��اأك��ر  دب��ي  تر�صيخ مكانة  وب��ال��ت��ايل 

على م�صتوى العامل.
العام  امل��دي��ر  امل����ري،  �صعيد  ه���الل  ���ص��ع��ادة  ق���ال  و 
ل���دائ���رة ال�����ص��ي��اح��ة وال��ت�����ص��وي��ق ال��ت��ج��اري بدبي: 
الأ�صا�صية  ال��رك��ائ��ز  اأح���د  ال�صياحة  ق��ط��اع  “يعد 
امل��وارد القت�صادية يف دبي، ونقي�س  لنمو وتنويع 
حتقيق  نحو  التقدم  على  قدرتنا  مب��دى  جناحنا 
طليعة  يف  جلعلها  دب��ي  مبكانة  والرت��ق��اء  هدفنا 
امل��دن الأك��ر زي��ارة يف العامل، وذل��ك وفق الروؤية 
ال��ط��م��وح��ة ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ولذا فاإن اأولوياتنا 
تتمحور دائماً حول تعزيز ال�صتفادة من الفر�س 
امل��ت��اح��ة ومت��ك��ني ال��ق��ط��اع وت��ط��وي��ر ق��درات��ه حتى 
الناجت  اإج��م��ايل  يف  بفاعلية  الإ���ص��ه��ام  م��ن  يتمكن 
البيانات  وت��ع��ت��رب  م�����ص��ت��دام��ة.  وب�����ص��ورة  امل��ح��ل��ي 
الأول من  ال��ن�����ص��ف  خ����الل  ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا  ال��ت��ي مت 
اأنها موؤ�صٌر  لنا، كما  رئي�صاً  العام اجل��اري حمفزاً 
قوٌي على جناح ا�صرتاتيجيتنا يف تنويع الأ�صواق 
وذلك  منها  ال��زوار  تطلعات  ومواكبة  امل�صتهدفة 
من خالل �صبكة وا�صعة من العالقات وال�صراكات 
يف خم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل، وك��ذل��ك ���ص��رك��ائ��ن��ا من 

القطاع احلكومي يف دبي«.
ثمار  ح�����ص��د  يف  لل�صياحة”  “دبي  وت�����ص��ت��م��ر 
وحمالتها  لالأ�صواق  املخ�ص�صة  ا�صرتاتيجياتها 
الرتويجية التي تقام على مدار العام من خالل 
الأ�صواق  م�صتوى  ع��ل��ى  ملمو�صة  ن��ت��ائ��ج  حتقيق 
الرئي�صية، وذلك يف الوقت الذي زادت فيه جاذبية 
موقعها  بف�صل  مميزة  �صياحية  كوجهة  الإم���ارة 
ال�صرق والغرب،  ال�صرتاتيجي كحلقة و�صل بني 
وم���ن خ���الل م��ا ت��ق��دم��ه م��ن ع��رو���س ومقومات 
�صياحية تنا�صب خمتلف �صرائح ال��زوار من حول 
العامل. وما زالت الهند حتتفظ مبوقعها املتقدم 
بلغ  زوار  ب��ع��دد  الرئي�صية  الأ����ص���واق  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
األ��ف زائ��ر، وذل��ك على الرغم من تقلي�س   997
القدرة ال�صتيعابية لرحالت الطريان من الهند، 
وتقلبات العملة املحلية. ويف الوقت الذي ت�صتمر 
فيه دبي بالعمل على تر�صيخ مكانتها كوجهة رائدة 
العديد  اإط���الق  ال��ع��امل، مت  ل��ل��زوار على م�صتوى 
يف  واملبتكرة  ال�صاملة  الرتويجية  احلمالت  من 
الإمارة  جاذبية  تعزيز  بهدف  الرئي�صية  الأ�صواق 
لدى الزوار من فئة العائالت والأزواج. وانعك�صت 
ح�صورها  تعزيز  يف  ملحوظ  ب�صكل  دب��ي  ج��ه��ود 
لدى �صرائح الزوار املتنوعة من الهند وذلك عرب 
الهندية، ومن  لل�صوق  املخ�ص�صة  براجمها  جناح 
الرتويجي  الفيلم  م��ن  الأخ����رية  الن�صخة  بينها 
ح�صد  الذي   ،BeMyGuest#»صيفي� “كن 
ال��ع��دي��د م���ن اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة امل���رم���وق���ة وهو 
و�صجل  ���ص��اروخ��ان،  العاملي  بوليوود  جنم  بطولة 
يف  ال��ث��ال��ث��ة  ن�صخته  يف  م�����ص��اه��دة  م��ل��ي��ون   160
التدفقات  زي��ادة  م�صتوى  وعلى  اأ�صابيع.  غ�صون 
ال�صياحية اإىل دبي من الهند، فقد ارتفعت ن�صبة 
اأطفال  التي لديها  الهندية  العائالت  ال��زوار من 
34 باملائة، مبا  24 اإىل  10 نقاط، من  مبقدار 
املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  زي���ادة  يف  مبا�صرة  ي�صهم 

“دبي لل�صياحة”  ل��زي��ادة الن��ف��اق. وت��وؤك��د  ن��ظ��راً 
خالل  من  الهندية  ال�صوق  جت��اه  التزاماها  على 
ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق وال���ص��رتات��ي��ج��ي م��ع جمموعة 
ال�صياحة  قطاع  يف  التجارية  الأ���ص��م��اء  اأك��رب  م��ن 
اإبرامها يف  30 �صراكة جتارية مت  اأكر من  عرب 
العام  من  الأول  الن�صف  خ��الل  الهندية  ال�صوق 
2019 وحده، ومن بينها �صراكات مع “توما�س 
و”اأ�س اأو تي اأ�س”،  و”كوك�س اأند كينج”،  كوك”، 
ماي  “ميك  مثل  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�صفر  ووك���الت 
العربية  اململكة  وج��اءت  و”جويبيبو”.  تريب”، 
 2 بلغت  منو  بن�صبة  الثانية  املرتبة  يف  ال�صعودية 
 755 بلغ  زوار  بعدد  �صنوي،  اأ�صا�س  على  باملائة 
العام  ال�صتة الأوىل من  الأ�صهر  زائ��ر خالل  األ��ف 
 4،9 بن�صبة  م��ل��ح��وظ��اً  و���ص��ج��ل��ت من���واً  اجل�����اري، 
اإىل  م��ا ي�صري  ال��ف��ط��ر،  ب��امل��ائ��ة خ��الل عطلة عيد 
ا�صتمرار دبي يف احلفاظ على جاذبيتها للعائالت 

ال�صعودية وال�صباب.
واململكة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وحتظى 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة خ�����ص��و���ص��اً، ب��الأول��وي��ة على 
لل�صياحة”  “دبي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأع���م���ال  ج���دول 
الدائرة  وا�صلت  رئي�صية، حيث  اأ�صواقاً  باعتبارها 
يف  ال�صياحة  ق��ط��اع  م��ع  عالقاتها  توطيد  ج��ه��ود 
عرب  �صيما  ل   ،2019 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 
واملبيعات.  والرتويج  للت�صويق  املوحدة  الربامج 
دبي  يف  تعريفية  رح���الت  تنفيذ  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
لكبار وكالء ال�صفر ومنظمي الرحالت ال�صياحية 
من اململكة العربية ال�صعودية، حتى يتمكنوا من 
لعمالئهم.  خم�ص�صة  �صياحية  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر 
�صراكة  لل�صياحة-  -دب��ي  اأبرمت  الإط��ار  ه��ذا  ويف 
اإح���دى  �صريا”،  “جمموعة  م���ع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  ال���رائ���دة  ال�����ص��رك��ات 
و�صمال اأفريقيا يف جمال تقدمي خدمات ال�صياحة 
اإىل تعزيز منو  وال�صفر لإط��الق مبادرات تهدف 
اأعداد الزوار من اململكة العربية ال�صعودية ودول 
اخلليج. احتفظت اململكة املتحدة مبركزها الثالث 
الرغم من  زائ��ر، على  األ��ف   586 بلغ  بعدد زوار 
الأوروبي  الحت���اد  م��ن  للخروج  بريطانيا  توجه 
وان��خ��ف��ا���س ق��ي��م��ة اجل��ن��ي��ه ال���ص��رتل��ي��ن��ي مقابل 
الدولر الأمريكي مما اأثر على حركة امل�صافرين 
ذل��ك، حافظت  الرغم من  وعلى  البلد.  ه��ذا  من 
الذين  الأزواج  �صريحة  ل��دى  جاذبيتها  على  دب��ي 
التي  وال��ع��ائ��الت  ال����زوار،  ب��امل��ائ��ة م��ن   56 مثلوا 
 3 اإىل  و���ص��ل��ت  ب��زي��ادة  ب��امل��ائ��ة،   20 ن�صبة  مثلت 
العام  م��ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة 
برتكيز  حتظيان  ال�صريحتني  اأن  ومب��ا   .2018
يف  لل�صياحة”  “دبي  ا�صرتاتيجية  �صمن  كبري 
���ص��وق امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، ف���اإن ال��ن��ت��ائ��ج ت�صري اإىل 
احلمالت  عرب  لدبي  الدائم  احل�صور  نهج  جناح 
والتفاقيات  املتخ�ص�صة،  والرتويجية  املو�صمية 
ال�صوق  يف  ال��دائ��رة  �صركاء  مع  اإبرامها  يتم  التي 
الربيطانية. ومن بني اأبرز الأن�صطة الرتويجية 
العام  الأول من  الن�صف  تنفيذها خالل  التي مت 
اجلاري حملة “فقط يف دبي” بالتعاون مع ريد 

مع  بالتعاون  ترويجي  فيديو  مقطع  لن�صر  ُب��ل 
ال�صهري  الهوائية  ال��دراج��ات  ا�صتعرا�صات  بطل 
ك��ري�����س ك��اي��ل، وال����ذي ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا ال��ن��ج��م وهو 
يتجول بني العديد من معامل دبي ال�صهرية، وقد 
خالل  م�صاهدة  ماليني   5 ح��وايل  املقطع  �صجل 

اأ�صبوع واحد.
وتوا�صل دبي ا�صتقطاب الزوار ال�صينيني باأعداد 
متنامية حيث و�صلت ن�صبة الزيادة خالل الن�صف 
مقارنة  باملئة   11 اإىل  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
م��ع ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، وب��ل��غ عدد 
األ���ف زائ���ر م��ا يعك�س جناح  ال���زوار ح���وايل 501 
ال���زّوار  ل�صتقبال  دب��ي  “جاهزية  ا�صرتاتيجية 
م�صتوى  على  تطبيقها  ج��رى  التي  ال�صينيني” 
امل��دي��ن��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ح�����ص��ة الإم�������ارة يف واح�����دة من 
هذه  وتقوم  عاملياً.  للزوار  امل�صدرة  الأ�صواق  اأكرب 
الربامج  هي:  ركائز،  ثالثة  على  ال�صرتاتيجية 
ال��ت��وع��وي��ة امل��وج��ه��ة م��ب��ا���ص��رة ل���ل���زوار، وتخطيط 
�صركاء  م��ع  بالتعاون  ل��ل��زوار  خم�ص�صة  رح���الت 
جتربة  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  ال�صني،  يف  القطاع 
ل�صتقبال  وج��اه��زي��ت��ه��ا  امل��دي��ن��ة  داخ����ل  ال���زي���ارة 
تعزيز  لل�صياحة  دبي  وتوا�صل  ال�صينيني،  ال��زّوار 
عالقاتها الثنائية من خالل العديد من احلمالت 
ال�صينيني  للزوار  خ�صي�صاً  امل�صممة  الرتويجية 
امل��دي��ن��ة. ومن  تن�صى لهم يف  وت��ق��دمي جت���ارب ل 
“وي  امل�����ص��ّغ��ر  ال��ربن��ام��ج  تطبيق  اع��ت��م��اد  بينها 
التوا�صل  اأك��ر مواقع  اأح��د  وال��ذي يعد  ت�صات”، 
الجتماعي �صعبية يف ال�صني، حيث مت العمل مع 
الوجهات  على  ال�صوء  لت�صليط  القطاع  �صركاء 
خليفة.  ب��رج  مثل  املدينة  يف  ال�صهرية  ال�صياحية 
اإىل  ال��و���ص��ول  للم�صتخدمني  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي��ت��ي��ح 
العامل  يف  ب��رج  ب��اأع��ل��ى  املتعلقة  املعلومات  جميع 
وح��ج��ز ت��ذاك��ر ل��زي��ارت��ه. ومت اإدخ����ال امل��زي��د من 
اإطالقه  واإع���ادة  الربنامج،  ه��ذا  على  التحديثات 
يقدم  وال��ذي  امل�صّغر”،  دبي  “م�صاعد  ا�صم  حتت 
للزّوار من ال�صني اإمكانية الختيار من بني 10 
املواقع  اأب��رز  ت�صمل جمموعة من  ج��ولت رقمية 
يف دب���ي ع��رب ه��وات��ف��ه��م ال��ذك��ي��ة. وه���ي اجل���ولت 
املدينة  ق���درات  تو�صيع  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  الرقمية 
اإط����ار  و���ص��ه��ول��ة و����ص���ول ال������زوار اإىل م��ع��امل��ه��ا يف 
ال���زّوار  ل�صتقبال  دب��ي  “جاهزية  ا�صرتاتيجية 
مع  ال��ت��ع��اون  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ه���ذا  ال�صينيني”. 
التابعة  باي”  “علي  الإل��ك��رتوين  الدفع  من�صة 
“علي  ال�صيني  الإل���ك���رتوين  ال��ت��ج��ارة  ل��ع��م��الق 
التي  ال�صراكة  وك��ذل��ك  فليجي،  ومن�صة  بابا”، 
لإطالق  “تيك توك”  اأُبرمت موؤخراً مع من�صة 
اأن�صطة ترويجية. وعلى م�صتوى تطوير الكوادر 
الب�صرية العاملة يف قطاع ال�صياحة، اأطلقت كلية 
العام  ه��ذا  م��ن  الأول  الن�صف  يف  لل�صياحة  دب��ي 
يتعاملون  ال��ذي��ن  للموظفني  تدريبياً  ب��رن��اجم��اً 
ال��زوار يف خمتلف القطاعات يف دبي ل�صمان  مع 
تقدمي جتارب ا�صتثنائية للزوار ال�صينيني، الأمر 
لتكون  املدينة  ب��ق��درات  الرت��ق��اء  �صاهم يف  ال��ذي 

وجهة مف�صلة للزوار ال�صينيني.

اأ�صرع  م��ن  تعترب  التي  الُعمانية  ال�صوق  وج���اءت 
الأ�صواق الرئي�صة منواً، يف املركز اخلام�س، حيث 
حققت زيادة قوية بن�صبة 28 باملائة مع عدد زوار 
و�صل اإىل 499 األف زائر، . وبهدف احلفاظ على 
جاذبية وح�صور دبي لدى الزوار من دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، تنظم “دبي لل�صياحة” �صل�صلة 
تعر�س  التي  امل�صتمرة  الرتويجية  احلمالت  من 
حم��ت��وى خم�����ص�����ص��اً ل��ك��ل ����ص���وق. وم���ن ب���ني هذه 
احلمالت اإطالق حملة #ThisisDubai عرب 
من�صة “تيك توك” العاملية لدعوة امل�صتخدمني 
ما  مل�����ص��ارك��ة  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  دول جمل�س  يف 
لديهم من ق�ص�س فريدة حول زيارتهم اإىل دبي، 
رائعة  بعطلة  للفوز  للح�صول على فر�صة  وذلك 
يف الإم��ارة. وقد جنحت احلملة يف اجتذاب نحو 
 30 م��ن  اأك���ر  حققت  فيديو  مقطع  اآلف   10

مليون م�صاهدة خالل وقت ق�صري.
ومتكنت دبي من احلفاظ على جاذبيتها بالن�صبة 
ل���ل���زوار ال���رو����س، ح��ي��ث ج����اءت رو���ص��ي��ا يف املركز 
ا�صتكماًل  وذلك  زائ��ر،  األف   375 بنحو  ال�صاد�س 
للنجاحات التي حتققت يف عام 2018 بناًء على 
ما مت طرحه من اإجراءات ُمَي�ّصرة للح�صول على 
ت��اأ���ص��رية دخ���ول مل��واط��ن��ي رو���ص��ي��ا الحت���ادي���ة. ويف 
دعائي  فيلم  اإن��ت��اج  م��رة  ولأول  مت  مت�صل،  �صياق 
مع  دب��ي  “اإىل  بعنوان  ال��واق��ع  تلفزيون  باأ�صلوب 
امل�صاهري  الأزواج  م��ن  خم�صة  مب�صاركة  احلب” 
عن  اأمثلة  الفيلم  يف  للم�صاركني  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
للمتزوجني  دب��ي  يف  رائ��ع��ة  عطلة  ق�صاء  كيفية 
كبرياً  جماهريياً  زخماً  امل�صابقة  حديثاً. وحققت 
بني امل�صاركني، حيث عاد 60 زوجاً من امل�صاركني 
يف  احل��ب  عيد  ي��وم  لق�صاء  دب��ي  اإىل  امل�صابقة  يف 
براجمها  لل�صياحة”  “دبي  ووا���ص��ل��ت   .2019
اإىل  فرباير  �صهر  من  الفرتة  خ��الل  الرتويجية 
م�صممة  ر���ص��ائ��ل  ت�صمنت  وال��ت��ي  ال��رب��ي��ع،  ف�صل 
دبي  مبقومات  ال��رو���س  ال���زوار  لتوعية  خ�صي�صاً 
التي  املو�صمية  احلملة  �صمن  وذل��ك  ال�صياحية، 
ورابطة  ورو�صيا  اأوروب��ا  اأ�صواق  منطقة  ت�صتهدف 
املتحدة  ال����ولي����ات  وج������اءت  امل�����ص��ت��ق��ل��ة.  ال������دول 
الأم��ري��ك��ي��ة يف امل��رك��ز ال�����ص��اب��ع ب��ع��د رو���ص��ي��ا بنحو 
األف   327 بارتفاع طفيف من  زائ��ر  األ��ف   329
ت�صويقية  بجهود  م��دع��وم��ة  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  زائ���ر 
وت��اأ���ص��ي�����س ع���الق���ات ���ص��راك��ة ج���دي���دة م���ع خم�س 
وال�صياحة  ال�صفر  جم��ال  يف  متخ�ص�صة  �صركات 
من  الأول  الن�صف  خ���الل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
دبي  ب��اإم��ارة  الوعي  لتعزيز  وذل��ك   ،2019 العام 
والرتويج للباقات ال�صياحية وال�صفقات اخلا�صة 
التي تقدمها ل��زواره��ا م��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. و 
اأملانيا يف املركز الثامن بن�صبة منو 5 باملئة وبعدد 
زوار و�صل اإىل 316 األف زائر، تلتها باك�صتان يف 
املركز التا�صع بن�صبة منو و�صلت اإىل 3 باملائة من 
خالل 253 األف زائر، فيما قفزت الفلبني ثالثة 
مراكز دفعة واحدة لت�صبح باملرتبة العا�صرة من 
خالل 216 األف زائر بن�صبة منو بلغت 29 باملئة 
وهي ُتعترب الآن من اأ�صرع الأ�صواق النا�صئة منواً 

هذا العام.
للمناطق اجلغرافية،  وفقاً  النتائج  وفيما يخ�س 
الأول من  الن�صف  الغربية يف  اأوروب���ا  دول  ب��رزت 
ال���زوار  اأع�����داد  يف  ق���وي  كم�صاهم   2019 ال��ع��ام 
ال�صياق  باملائة، ويف هذا   21 بن�صبة  لليلة واح��دة 
اإىل  و�صلت  منو  ن�صبة  الفرن�صية  ال�صوق  حققت 
10 باملائة، بينما و�صلت ن�صبة النمو من ال�صوق 
باملئة.   1 والهولندية  باملائة،   5 اإىل  الإيطالية 
دول جمل�س  ال��زوار من منطقة  ن�صبة  بلغت  كما 
اآ�صيا  جنوب  ودول  باملئة   18 اخلليجي  التعاون 
�صرق  وجنوب  �صمال  منطقة  و�صكلت  باملئة.   16
ال���ذي يعك�س  ب��امل��ئ��ة، الأم���ر   12 اآ���ص��ي��ا م��ا ن�صبته 

الهتمام املتنامي يف تلك الأ�صواق اإزاء دبي.
وحافظت منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
على معّدل منو ثابت بلغ 10 باملئة، حيث جاءت 
ال�صوق امل�صرية على وجه اخل�صو�س يف املرتبة ال� 
13 بن�صبة منو و�صلت اإىل 10 باملئة، اأما منطقة 
ال�صرقية  اأوروب�����ا  ودول  امل�صتقلة  ال����دول  راب��ط��ة 
ورو�صيا فقد �صّجلت منواً بن�صبة 9 باملئة. و�صاهمت 
الأمريكيتان ال�صمالية واجلنوبية بن�صبة 7 باملئة 
الأخرية  �صجلت  فيما  باملئة،   5 بن�صبة  واأفريقيا 
 9 اأ���ص��رع ن�صبة منو من منطقة واح��دة جت��اوزت 

باملئة.
الأرقام  الأفريقي من خالل  احل�صور  تعزز  وقد 
النيجريية  ال�����ص��وق  ���ص��ج��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل�����ص��اع��ف��ة 
بن�صبة  منواً  النا�صئة  الأ�صواق  اأ�صرع  من  كواحدة 
�صمن  الأوىل  للمرة  ت��دخ��ل  وب��ذل��ك  ب��امل��ئ��ة،   28
20 �صوقاً م�صدرة للزوار يف الن�صف الأول  اأكرب 
من العام احلايل. وبلغت ن�صبة الزوار من منطقة 
دبي  جاذبية  اإىل  اإ���ص��ارة  يف  باملئة،   2 ا�صرتال�صيا 
للم�صافرين  بالن�صبة  للتوقف  مف�صلة  كمحطة 
الأ�صواق  ت��ن��وي��ع  ب��ع��ي��دة.  م��ن��اط��ق  اإىل  ال��ع��اب��ري��ن 
امل�صتهدفة واأكد املري اأن “ا�صرتاتيجيتنا اخلا�صة 
ت�صميمها  مت  والتي  امل�صتهدفة  الأ���ص��واق  بتنويع 
التي  املتوقعة  التقلبات القت�صادية غري  ملواجهة 
ميكن اأن مير بها قطاع ال�صياحة وال�صفر العاملي، 
خف�س  يف  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  فاعليتها  اأث��ب��ت��ت 
على  املفرط  بالعتماد  املرتبطة  ال�صلبية  الآث��ار 
وا�صلنا  وق��د  معينة.  جغرافية  منطقة  اأو  �صوق 
ال��ع��م��ل ���ص��م��ن ب��راجم��ن��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة املرنة 
اإىل  تهدف  مبتكرة  حلول  لتقدمي  واملتخ�ص�صة 
الطلب  تعزيز  الأمثل بني جهود  التوازن  حتقيق 
الرئي�صية  اأ�صواقنا  من  ال��ق��ادم  القوي  اخل��ارج��ي 
والهائلة  الكامنة  ال��ق��درات  وا�صتخراج  املعروفة، 
وزيادة  ال�صريع  النمو  ذات  النا�صئة  الأ���ص��واق  من 
ويف غ�صون ذلك قامت دبي  حركة الزوار منها”. 
املت�صارع  النمو  لتعزيز  طموحة  خطوات  باتخاذ 
بني  ال��ت��ع��اون  زي���ادة  خ��الل  م��ن  ال�صياحة  لقطاع 
اجلهات احلكومية و�صركاء القطاع، للم�صاعدة يف 
جعل دبي وجهة مف�صلة للزوار من حول العامل، 
و�صاهم الع���الن ع��ن اإع��ف��اء امل��راف��ق��ني ال��ذي��ن ل 
التاأ�صرية  ر�صوم  من  �صنة   18 اأعمارهم  تتجاوز 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف تعزيز مكانة 

وخالل  للعائالت.  مف�صلة  �صياحية  كوجهة  دبي 
وا�صلت   ،2019 ع��ام  من  الأوىل  ال�صتة  الأ�صهر 
دب�����ي ���ص��ع��ي��ه��ا ل���ت���وف���ري جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة من 
الفاخرة  اجل��ذب  ومناطق  الرتفيهية  العرو�س 
“كوكا  لزوارها والقاطنني فيها، حيث مت افتتاح 
كول اأرينا” اأكرب قاعة مغطاة متعددة الأغرا�س 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط بقدرٍة ا�صتيعابية ت�صل 
اأن ت�صت�صيف فعاليات  األف زائر وميكن   17 اإىل 
البطولت  ذل��ك  العام مبا يف  م��دار  على  متنوعة 
الإلكرتونية  الأل����ع����اب  وم�����ص��اب��ق��ات  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
وال��ع��رو���س امل�����ص��رح��ي��ة وامل��و���ص��ي��ق��ي��ة وامل���وؤمت���رات 

وحفالت الع�صاء وغريها العديد.
كما مت موؤخراً افتتاح احلديقة القراآنية لتقدمي 
وف���ري���دة من  ���ص��ام��ل��ة  وتعليمية  ث��ق��اف��ي��ة  جت��رب��ة 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، وه����ي حديقة 
الدوليني  ال����زوار  اأم���ام  امل��ج��ال  لإت��اح��ة  م�صممة 
ل��الط��الع ع��ل��ى ج��وان��ب م��ن احل�����ص��ارة وال���رتاث 
 60 الإ���ص��الم��ي. ومت��ت��د احل��دي��ق��ة على م�صاحة 
هما  رئي�صيتني  منطقتني  م��ن  وت��ت��ك��ون  ه��ك��ت��اراً 
“كهف العجائب وبيت الزجاج”. كما ميكن لزوار 
دب��ي اخ��ت��ي��ار ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب يف املنتزهات 
اأنحاء  امل��ن��ت�����ص��رة يف ج��م��ي��ع  وال��وج��ه��ات الأخ�����رى 
خ��ي��ارات ترفيهية متنوعة  ت��ق��دم  وال��ت��ي  امل��دي��ن��ة، 
لكل اأفراد العائلة. وقال املري : “يف الوقت الذي 
حلمالتنا  امل�صتهدفة  الأ�صواق  بتنويع  فيه  نلتزم 
الرتويج  على  اأي�صاً  فاإننا حري�صون  الرتويجية، 
والتجارب  دبي  يف  املتعددة  ال�صياحية  للمقومات 
لهذه  ي��ك��ن  ومل  ل���زواره���ا.  تقدمها  ال��ت��ي  الغنية 
التعاون  ل��ول  بالنجاح  حتظى  اأن  ال�صرتاتيجية 
القطاعني  ب���ني  امل��ت��وا���ص��ل  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  امل�����ص��ت��م��ر 
التعاون  ه��ذا  نتائج  وت��ب��دو  واخل��ا���س،  احلكومي 
والفعاليات  املهرجانات  من خالل  اأي�صاً  وا�صحة 
التي ننظمها على م��دار العام لتقدمي جت��ارب ل 
ل�صركائنا  الفاعل  ال���دور  ويعترب  ل��ل��زوار.  تن�صى 
اأمراً بالغ الأهمية لتعزيز تطوير القطاع، ونحن 
ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة ب��ا���ص��ت��دام��ة ه���ذا ال��ن��م��و لرت�صيخ 
���ص��ي��اح��ي��ة م��ف�����ص��ل��ة عاملياً  م��ك��ان��ة دب����ي ك��وج��ه��ة 
فنادق دبي  ت�صتوجب زيارتها من قبل اجلميع”. 
و�صهدت الفرتة بني �صهري يناير ويونيو 2019 
ق��درات قطاع  لتعزيز  الفنادق  العديد من  افتتاح 
ومن  ال���زوار  تطلعات  ومواكبة  دب��ي  يف  ال�صيافة 
بينها فندق “�صتوديو ون” و”روف اآت ذا بارك” 
وفندق  ريزورت�س”  اآن��د  بارك�س  “دبي  منتزه  يف 
اأوف  “ورلد  جانب  اإىل  هيلز”  اإميارت�س  “فيدا 
وفندق  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب���ي  م��رك��ز  يف  اأ�صتوريا” 
يف  اإن”  و”برميري  ج��م��ريا  النخلة  يف  “دبليو” 
ف��ن��ادق دبي  الإ���ص��غ��ال يف  اجل���داف. وبلغ متو�صط 
 76 ال���ع���ام اجل�����اري  ال��ن�����ص��ف الأول م���ن  خ����الل 
 15،71 الفندقية  املن�صاآت  �صجلت  حيث  باملائة، 
بن�صبة  ذاتها  الفرتة  خ��الل  �صياحية  ليلة  مليون 
زيادة 5 باملائة مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 
ال��غ��رف الفندقية  اإج���م���ايل ع���دد  امل��ا���ص��ي. وب��ل��غ 
من�صاأة   714 على  م��وزع��ة   118،345 دب��ي  يف 
بن�صبة   2019 يونيو  �صهر  نهاية  حتى  فندقية، 
زيادة 6 باملئة، ما يعك�س ثقة امل�صتثمرين الكبرية 
بني  التناغم  ه��ذا  ي��دل  كما  ال�صياحي.  بالقطاع 
اأعداد  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  على  والطلب  العر�س 
الإق���ام���ة يف  ال��ذي��ن يف�صلون  ال��دول��ي��ني  ال�����زوار 
دبي  يف  الفنادق  قطاع  اأن  على  يوؤكد  ما  الفنادق 
يتما�صى  واإمن��ا  العددية،  ال��زي��ادة  يواكب فقط  ل 
الفنادق  و�صكلت  املتنوعة.  ال���زوار  احتياجات  مع 
الفاخرة من فئة اخلم�س والأربع جنوم 34 باملئة 
و25 باملائة على التوايل من اإجمايل عدد الغرف 
الفندقية املتاحة يف الإم��ارة، ومثلت الفنادق من 
 20 فئة النجمة الواحدة اإىل ثالث جنوم ن�صبة 
بكافة  الفندقية  ال�صقق  ن�صبة  كانت  فيما  باملئة. 

فئاتها الفاخرة والفخمة والعادية 21 باملئة.

دبي ت�ستقبل 8,36 مليون زائر خالل الن�سف الأول من العام اجلاري 

•• دبي-الفجر: 

ال�صاد�س  ال�صنوي  تقريرها  اإ�صدار  عن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
تبذلها  التي  اجلهود  التقرير  هذا  ويلخ�س   .2018 للعام  لال�صتدامة 
اجلوانب  ذل��ك  يف  مبا  جوانبها،  خمتلف  من  ال�صتدامة  لتعزيز  الهيئة 
للطاقة  م�صتدام  من��وذج  وت��وف��ري  والقت�صادية،  والجتماعية  البيئية 

واملياه.
اأي  اإحل���اق  دون  م��ن  القت�صادي  النمو  دع��م  �صبل  على  التقرير  وي��رك��ز 
اأ�صرار بالبيئة والطبيعة. كما يظهر التقرير النتائج التي تتطلع الهيئة 
امل�صتقبلية، ما ميكنها من  واأهدافها  ال�صتدامة  اإىل حتقيقها يف جمال 
ال�صلة،  ذات  الأط��راف  كافة  مع  بالتعاون  امل�صتدام،  الأداء  اإىل  الو�صول 

اأهداف  ال��ت��واف��ق م��ع الأه����داف احلكومية، مب��ا يف ذل��ك  واحل��ر���س على 
الأمم  اأه����داف  حتقيق  يف  اإ�صهامها  رئي�صي  ب�صكل  تعك�س  ال��ت��ي  الهيئة 
املتحدة للتنمية امل�صتدامة، والتزامها نحو تنفيذ وتبني املبادئ الع�صرة 
املالية  الإف�صاحات  تو�صيات  يتبع  كما  املتحدة،  ل��الأمم  العاملي  للميثاق 

 .)TCFD( املتعلقة باملناخ
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير،  : �صعيد حممد  �صعادة  وقال 
لتعزيز  اإط��ار جهودنا  التقرير يف  “ياأتي هذا  دبي:  لهيئة كهرباء ومياه 
املتحدة عموًما، ومكانة دبي على وجه  العربية  الإم��ارات  تناف�صية دولة 
اخل�صو�س لتكون مركزاً عاملياً لال�صتدامة والقت�صاد الأخ�صر. ونهدف 
من خالله اإىل التاأكيد على التزامنا وحر�صنا على التعامل ال�صفاف مع 
واآليات  اأدائنا  بطرق  للتعريف  املعنية،  اجلهات  وجميع  �صركائنا  جميع 

ممار�صاتنا يف جمال ال�صتدامة، والت�صجيع على غر�س ثقافة ال�صتدامة 
بينهم واإ�صراكهم يف م�صريتنا لتعزيز ال�صتدامة«.

و�صفافاً  �صاماًل  مرجعاً  التقرير  “ميثل  الطاير”:   “ �صعادة  واأ���ص��اف 
وموثوقاً لكافة اإجنازاتنا طوال العام، ودورنا يف حتقيق اأهداف “مئوية 
جلعل دولة الإمارات   ،”2021 الإم��ارات  و”روؤية   ،”2071 الإم��ارات 
من اأف�صل دول العامل، اإىل جانب دورنا الأ�صا�صي يف حتقيق ا�صرتاتيجية 
دبي للطاقة النظيفة 2050، جلعل دبي مركزاً عاملياً للطاقة النظيفة 
من  دب��ي  يف  الطاقة  اإج��م��ايل  من   75% وتوفري  الأخ�صر،  والقت�صاد 
م�صادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وكذلك ا�صرتاتيجية اإدارة 
بن�صبة  واملياه  الطاقة  ا�صتهالك  لتخفي�س  واملياه،  الطاقة  على  الطلب 

%30 بحلول 2030.«

التقارير،  لإع��داد  العاملية  املبادرة  ملعايري  وفًقا  التقرير  هذا  اإع��داد  ومت 
اآند  “اإيرن�صت  وك��ال��ة  ق��ب��ل  م��ن  اخل��ارج��ي  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  م��ع ح�صوله 
 ISAE( يونغ” العاملية، وفق معيار الرقابة على املوؤ�ص�صات اخلدماتية

املعمول به عاملياً.   )3000
م��ن  مهًما  جانًبا  ال�ص��تدامة  بالقول:”متثل  الطاير   / �صعادة  واختتم 
الت�صغيلية،  عملياتنا  كافة  يف  تر�صيخها  اإىل  ون�صعى  ور�ص��التنا،  روؤي��تنا 
واملجتم�ع  امل��وردي��������ن  �صل�ص��لة  لي�ص��مل  ن��ط��اق��ه��ا،  تو�صيع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
ا�ص��رتاتيجية  اإىل  للو�صول  اأو�صع،  نحو  على  دبي  اإم�ارة  ف�ي  والقت�ص�اد 
نقوم  الأه��داف،  ولتحقيق هذه  امل�صتدامة.  التجارية  متكاملة لالأعم��ال 
نظرة  على  للح�صول  املعيارية،  واملقارنات  والتحليالت  الأبحاث  باإجراء 

�صاملة وو�صع خريطة طريق لعمل الهيئة«.

»ور�سة حكومة دبي« تنظم حملة توعوية دعمًا 
جلهود احلد من الهدر الغذائي

•• دبي-الفجر:

توعوية  حملة  م���وؤخ���راً  دبي”  ح��ك��وم��ة  “ور�صة  ن��ّظ��م��ت   
حول احلد من هدر الطعام، يف خطوة متقدمة على درب 
تعزيز وعي املوظفني والعاملني حول �صرورة خف�س هدر 
الغذاء. وتخللت احلملة التوعوية مناق�صة عر�س تعريفي 
تعريف  خاللها  ج��رى  للطعام”،  الإم����ارات  “بنك  ح��ول 
املوظفني على اأهداف البنك الذي يعترب اأحد “مبادرات 
حول  واملتمحورة  العاملية”،  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
جمع فائ�س الطعام وتوزيعه على املحتاجني وتقليل هدر 
واقت�صادية  واجتماعية  اإن�صانية  منظومة  وف��ق  الطعام 

وح�صارية متكاملة.
وقال فهد اأحمد الرئي�صي، نائب املدير التنفيذي، “ور�صة 

“تندرج حملتنا التوعوية حول احلد من  حكومة دبي”: 
هدر الطعام يف اإطار التزامنا املطلق بالوفاء مب�صوؤولياتنا 
الإم����ارات  دول���ة  فيه  تخطو  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  املجتمعية، 
خطوات متقدمة على درب تعزيز الأمن الغذائي باعتباره 
التنمية  عجلة  ل��دف��ع  اأ�صا�صية  ودع��ام��ة  ق�صوى  اأول��وي��ة 

ال�صاملة وامل�صتدامة. 
و�صكلت احلملة حمطة هامة لتثقيف وتعريف موظفينا 
هامة  م��ب��ادرة  ال���ذي ميثل  للطعام”،  الإم����ارات  “بنك  ب��� 
اأثبتت جناحاً لفتاً على �صعيد اإعادة تدوير بقايا الطعام 
“ال�صرتاتيجية  خ��دم��ة  يف  ي�صب  مب��ا  ال��ه��در،  وخ��ف�����س 
الوطنية لالأمن الغذائي” الرامية اإىل و�صع الإمارات يف 
م�صاف اأف�صل دول العامل يف الأمن الغذائي بحلول العام 

».2021

واأ�صاف الرئي�صي: “حظي موظفونا بفر�صة التعرف عن 
اأهمية  يكت�صب  وال��ذي  الطعام،  بنك  اآلية عمل  على  كثب 
اإيجاد  �صعيد  على  حملياً  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ك��ون��ه  بالغة 

حلول ناجحة مل�صكلة الهدر الغذائي. 
عملنا،  فريق  قبل  م��ن  الإيجابية  ال�صتجابة  واأ�صعدتنا 
التوعوية  ج��ه��ودن��ا  م��وا���ص��ل��ة  اإىل  ق��دم��اً  ت��دف��ع��ن��ا  وال��ت��ي 
اإيجابي وملمو�س على �صعيد  اإحداث تغيري  اإىل  الرامية 
يرتجم  مب��ا  ب��ال��غ��ذاء،  ال�صلة  ذات  املجتمعية  ال�صلوكات 
التطلعات الوطنية يف خف�س هدر الطعام وتر�صيخ مكانة 

دولتنا يف موؤ�صرات الأمن الغذائي العاملي.«
ويجدر الذكر باأّن احلملة التوعوية، التي اأقيمت يف مقر 
“ور�صة حكومة دبي”، اختتمت بتوزيع الوجبات والع�صائر 

واملواد الغذائية على العمال املقيمني مع عائالتهم.
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املال والأعمال
•• اأبوظبي-وام:

ال��ن�����ص��خ��ة الأوىل من  ل��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
امل��ع��ر���س التجاري  ال�����ص��رق الأو����ص���ط -  ي���وروت���ري  م��ع��ر���س 
العاملي املتخ�ص�س يف جمال اإدارة وتطوير الإنتاج احليواين 
اختيار  املن�صوري عن  الر�صا�س  بن  را�صد  �صعادة  برئا�صة   -
الن�صخة  لفعاليات  �صرف  �صيف  ال�صعودية  العربية  اململكة 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  عملت  ال���ذي  امل��ع��ر���س  م��ن  الأوىل 
يف  وتنظمه  للمنطقة  ا�صتقطابه  على  الغذائية  وال�صالمة 

اأبوظبي خالل الفرتة من 2 اإىل 4 �صبتمرب املقبل .
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ل���دور  ت��ق��دي��راً  الخ��ت��ي��ار  ي��اأت��ي 
الزراعية  التنمية  جم��الت  يف  والعاملي  الإقليمي  ال�صقيقة 
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  وال�صتدامة.واأكد 
وزير التغري املناخي والبيئة اأهمية ا�صت�صافة اململكة العربية 

الن�صخة  فعاليات  على  �صرف  ك�صيف  ال�صقيقة  ال�صعودية 
الرئي�صيني  الالعبني  اأح��د  باعتبارها  املعر�س  م��ن  الأوىل 
وال�����روة احليوانية  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف جم���ال 
متلكه  ما  اأن  معاليه  املنطقة.واأو�صح  يف  ا�صتدامته  و�صمان 
من ممكنات قوية وبنية ت�صريعية فعالة ومتطورة يف جمال 
يف  �صي�صهم  احليوانية  ال��روة  وتنمية  الزراعية  ال�صتدامة 
للمزارعني  واخل��ربات  املعرفة  لنقل  الرامية  تعزيز اجلهود 
الفعالة  التجربة  م��ن  وال�صتفادة  املعر�س  وزوار  املحليني 
الإنتاج  جمال  يف  العاملة  ال�صعودية  وال�صركات  للموؤ�ص�صات 
احليواين لفتاً اإىل اأن هذه ال�صت�صافة متثل مك�صباً كبرياً 
�صيت�صمنه  ملا  مميزة  واإ�صافة  الأوىل  ن�صخته  يف  للمعر�س 

القطاع  تطوير  اأن  اإىل  معاليه  وفعاليات.واأ�صار  برامج  من 
الزراعي والروة احليوانية وتعزيزه باأحدث التكنولوجيات 
العاملية وحتقيق ا�صتدامته ميثل احد اأولويات وزارة التغري 
املناخي والبيئة.واأ�صاف اأن الوزارة تعمل بدورها بالتعاون مع 
اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية املختلفة على م�صتوى الدولة 
الغذائية  وال�صالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  را�صها  وع��ل��ى 
حتقيق  على  املجال  يف  العاملة  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ص�صات 
مظلة  اإي��ج��اد  ت�صمل  القنوات  من  العديد  عرب  الهدف  ه��ذا 
ت�صريعية منظمة للقطاع واإطالق ال�صرتاتيجيات واخلطط 
الروة  للمزارعني وم��رب��ي  ال��داع��م��ة  وامل�����ص��اري��ع  وامل���ب���ادرات 
والإمكانات  ال��ت��ج��ارب  ب��اأح��دث  للقطاع  وامل��ع��ززة  احليوانية 

 2021 الإم�����ارات  روؤي����ة  م�صتهدفات  ي��واك��ب  مب��ا  التقنية 
الدويل  التعاون  اأن  اإىل  لفتاً  الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات 
يف  مميزة  خ��ربات  متتلك  التي  املنطقة  دول  مع  وبالأخ�س 
هذا املجال ويف مقدمتها اململكة العربية ال�صعودية يعد اأحد 
اأهم الطرق التي تعمل عربها الوزارة لتحقيق ا�صتدامة هذا 
من�صة  الأو���ص��ط  ال�صرق  ي��وروت��ري  معر�س  القطاع.وميثل 
والفاعلني  واملنتجني  وامل��رب��ني  الزراعية  لل�صركات  مثالية 
يف جمال الإنتاج احليواين لدخول �صوق املوا�صي املتنامي يف 
املنطقة يف ظل وجود 265 مليون راأ�س من املا�صية يف بلدان 
الإح�صائيات  وفق  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
/ وال��زراع��ة  لالأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  عن  ال�صادرة 

اإر�صاء  املتاحة للم�صاهمة يف  الفاو/ وال�صتفادة من الفر�س 
م�صتقبل واعد لالإنتاج احليواين يف املنطقة.ويوفر املعر�س 
فر�صة  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  �صينظم  ال��ذي 
مثالية ملربي الروة احليوانية واملنتجني واملهنيني يف جمال 
الروة احليوانية للو�صول اإىل املعرفة التكنولوجية املتقدمة 
على  والتعرف  احليوي  القطاع  هذا  يف  العاملية  والتطورات 
والتكنولوجيا  التقنيات  واأح��دث  العاملية  ال�صاللت  اأف�صل 
منها  العائد  وتعظيم  احليوانية  ال���روة  برتبية  املرتبطة 
وال�صتفادة من العرو�س احلّية التي �صيتم تنظيمها �صمن 
امل��ع��ر���س م��ن ق��ب��ل نخبة م��ن اخل����رباء الدوليني  ف��ع��ال��ي��ات 
واملخت�صني يف جمال اإدارة الروة احليوانية والتعرف على 
جمموعة كاملة من املدخالت واملنتجات واخلدمات العاملية 
التي  باملزادات  امل�صاركة  اإىل فر�صة  بالإ�صافة  املجال  يف هذا 

جتمع اأف�صل �صاللت الأغنام على م�صتوى العامل.

دبي تتو�سح باللون الأخ�سر ل�ستقبال العامل بعد 430 يوما

•• دبي-وام:

اأر�س  اإىل  ي��وم��ا   430 بعد  ال��ع��امل  اأن��ظ��ار  تتجه 
اإك�صبو  الأه����م  ال��ع��امل��ي  احل���دث  ملتابعة  الإم�����ارات 
امللهمة  دب��ي  دب��ي والط���الع على جتربة   2020
ومدينة  خ�صراء  واح��ة  اإىل  ال�صحراء  حتويل  يف 
العمران  تناغم  تعك�س  باحلياة  تنب�س  م�صتدامة 
احل���دي���ث م���ع الإب������داع الإن�������ص���اين ع��ل��ى م���دى 6 

�صهور.
وتتطلع دول العامل خالل هذا احلدث ال�صتثنائي 
اأبنائها  م�صتقبل  و�صنع  لتوا�صل عقول مفكريها 
حتت مظلة اإك�صبو 2020 دبي املن�صة احل�صارية 
ال��ت��ي جت��م��ع دول ال��ع��امل مل���دة 173 ي��وم��ا حتت 
���ص��ق��ف واح����د ت��ع��ر���س خ��الل��ه ث��ق��اف��ت��ه��ا وتراثها 
25 مليون زائر متوقع  وتاريخها اأمام اأكر من 
اجلن�صيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  دب����ي  لإك�صبو2020 

ل�صناعة م�صتقبل العامل.
ت�صاميم  ع��ن  ل��الإع��الن  ال����دول  ت�صابق  ظ��ل  ويف 
اأجنحتها املتفردة التي حتاكي بطرازها املعماري 
ح�صارتها  وتعك�س  والطبيعة  واملا�صي  امل�صتقبل 
وتراثها تعمل دبي على حتويل موقع احلدث اإىل 
لوحة فنية األوانها املاء واخل�صرة تتزين بالأبنية 
م�صاحة  ع��ل��ى  امل��م��ت��دة  ال��ف��ري��دة  الت�صاميم  ذات 

4.38 كيلو مرت مربع.
وجن���ح���ت دب�����ي ب���وع���ي ك���ب���ري يف حت���وي���ل حتدي 
وخ�صرة  م���اء  ت�صم  غ��ّن��اء  واح���ة  اإىل  ال�����ص��ح��راء 
امل�صتخدمة  املياه  من  ممكن  قدر  اأق��ل  با�صتخدام 
امل����زروع����ات واحل���ف���اظ ع��ل��ى هذا  ال��ب��ن��اء وري  يف 
احلديث  العمران  يتناغم  بحيث  احليوي  امل��ورد 
املبدع الذي �صيكون م�صرحا لإبداع اإن�صاين ثقايف 
علمي جتاري على مدى �صهور �صتة تعقبها فرتة 
واحل�صارة  ال��ع��م��ران  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  مم��ت��د  اإرث 

والثقافة.
ويف معظم دورات معار�س اإك�صبو العاملية ال�صابقة 
الأجنحة  بني  والنباتات  اخل�صرة  مالمح  تظهر 
وال�صاحات وا�صحة للعيان فالطبيعة - يف البلدان 
التي ا�صت�صافت احلدث العاملي من قبل - �صاعدت 
كبري..  جمهود  ب��ذل  دون  من  النباتات  منو  على 

لإخراج  مبكرا  التفكري  ب��داأ  التحدي  ه��ذا  واأم���ام 
بلدية  مع  بالتعاون  �صورة  اأبهى  يف  احل��دث  ه��ذا 
تر�صيد  م��ع  م�صتدام  اأخ�����ص��ر  اإك�صبو  جلعل  دب��ي 

ا�صتهالك املياه.
من  للتقليل  نهجا  دب��ي   2020 اإك�صبو  ويطبق 
املياه خالل عدة حماور منها معاجلة  ا�صتهالك 
ا�صتخدام  واإع���ادة  امل��ي��اه  ا�صتهالك  اأنظمة  جميع 
ومياه  العادمة  املياه  مثل  املختلفة  املياه  م�صادر 
اجلوفية  امل��ي��اه  ت�صريف  واإدارة  ال��ه��واء  تكييف 

وتدفقات املياه ال�صطحية املو�صمية.
وا�صعة  م�������ص���اح���ات  ت���ت���وف���ر  احل������دث  م���وق���ع  ويف 
خم�ص�صة لالحتفالت التي تقام يف الهواء الطلق 
والتي تزينها النباتات وتعتمد على تقنيات الري 
بالتنقيط مبا يف ذلك حديقة الفر�صان التي تت�صع 
2500 �صخ�س وحديقة اليوبيل التي  ملا يقارب 

تت�صع ل�15 األف �صخ�س.
وقال املهند�س اأحمد اخلطيب الرئي�س التنفيذي 
لوكالة  ت�صريح  يف  العقاري  والت�صليم  للتطوير 
املباين  ف��ق��ط  “لي�صت  “وام”:  الإم������ارات  اأن��ب��اء 
وت�����ص��ام��ي��م الأج��ن��ح��ة ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة يف 
الزوار  اإع��ج��اب  �صتثري  التي  دب��ي   2020 اإك�صبو 
بل هناك ممرات ونوافري وحدائق ف�صال عن قبة 
عمالقة  عر�س  �صا�صة  اإىل  تتحول  التي  الو�صل 
التي �صتبهر زوار احلدث  الفعاليات  والكثري من 

من حول العامل.
الإن�صان  ق���درة  م��ن  ال���زوار  “�صينده�س  واأ���ص��اف 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الإجن��������ازات احل�����ص��اري��ة وحتويل 
وم�صتدامة  متكاملة  مل��دي��ن��ة  ال��رم��ل��ي��ة  ال��ك��ث��ب��ان 
اإك�صبو  اأن  اإىل  اخلطيب  باحلياة.” ون��وه  تنب�س 
م�صاحة  على  متتد  اأر���ص��ا  خ�ص�س  دب��ي   2020
220.000 مرت مربع يف موقع احلدث لتكون 
مع  بالتعاون  والأ�صجار  النباتات  لتنمية  م�صتال 
قبل  امل��وق��ع  ج��و  على  التاأقلم  ب��ه��دف  دب��ي  بلدية 
غر�صها يف مواقع متعددة يف اأر�س اإك�صبو 2020 
دبي اإذ ينمي امل�صتل 12.157 �صجرة من �صمنها 
واآلف  ���ص��ج��رية   256.000 م��ن  واأك����ر  نخيل 

النباتات املزهرة واأي�صا الأع�صاب.
واأ�صاف “الأنواع املختارة من النباتات اإما حملية 

قادرة  اأن��ه��ا  يعني  مم��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  م��ع  متكيفة  اأو 
الأنواع  تن�صيق  و�صيتم  دبي.  العي�س يف مناخ  على 
املختلفة من النباتات والأ�صجار يف اإك�صبو 2020 
ومتناغمة،  وج����ذاب����ة  غ��ن��ي��ة  م��ب��ت��ك��رة  ب��ط��ري��ق��ة 

و�صي�صتمتع الزوار باملناظر الطبيعية اخلالبة«.
واأ�صار اخلطيب اإىل اأن اإك�صبو 2020 دبي اعتمد 
امل�صتل  ت�صميم  مراحل  يف  للبيئة  �صديقة  اآليات 
وبنائه اإذ مت تثبيت الإ�صاءة ال�صم�صية على طول 
الطرق الرئي�صية حيث يعتمد فريق امل�صتل ب�صكل 
تدوير  وُي��ع��اد  الع�صوية  الأ���ص��م��دة  على  ح�صري 
وُت�صتخدم  �صمادا.  لت�صري  امل�صتل  نفايات  جميع 
م��ي��اه ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي امل��ع��اجل��ة ال��ت��ي توفرها 
بلدية دبي لتلبية غالبية احتياجات الري ف�صال 
مواد  ع��ل��ى  واح��ت��وائ��ه��ا  املنخف�صة  تكلفتها  ع��ن 

مغذية اإ�صافية تعزز منو نباتات اأكر ن�صجا.
»يقت�صر ا�صتخدام مياه ال�صرب على تنمية البذور 
اختيار  خ��الل  م��ن  الأوىل  النمو  م��راح��ل  خ��الل 
اإك�صبو  �صيقلل  املعدلة  اأو  املحلية  النباتات  اأن��واع 

2020 من كمية املياه الالزمة للري«.
الكرمي  عبد  ط��ال��ب  املهند�س  ���ص��رح  جانبه  وم��ن 
البنية  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  جلفار 
الكبري  ال��ت��ع��اون  تفا�صيل  دب��ي  ببلدية  التحتية 
بني بلدية دبي وفريق اإك�صبو 2020 التي ت�صمل 

ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت وخ��ا���ص��ة يف جم���ال تنفيذ 
م�صاريع البينية التحتية الالزمة ومنها التجميل 

الزراعي.
وقال: “ت�صطلع بلدية دبي بتنفيذ م�صاريع الري 
والزراعة يف منطقة احلدث والطرق والتقاطعات 

الرئي�صية املوؤدية له«.
الإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريح  واأ�صاف جلفار يف 
“وام” اأنه منذ فوز دولة الإمارات بحق ا�صت�صافة 
اإك�صبو يف املنطقة و�صعت بلدية دبي خططا  اأول 
ا�صرتاتيجية وا�صتثنائية للم�صاركة يف ا�صت�صافته 
ت�صتوعب  �صخمة  حتتية  بنية  توفري  يف  وخا�صة 
ال��ع��دد ال��ك��ب��ري ل��ل��زوار امل��ت��وق��ع ح�����ص��وره��م ملوقع 

احلدث.
والتجميل  ال���ري  م�����ص��اري��ع  تكلفة  ج��ل��ف��ار  وق���در 
من  باأكر  دبي  اإك�صبو2020  موقع  يف  الزراعي 
 3.57 م�صاحة  على  متتد  دره���م  مليون   277
كيلومرت مربع واملخطط ا�صتكمالها قبل الإطالق 
م�صريا   ..2020 اأكتوبر  يف  للمعر�س  الر�صمي 
اإك�صبو  ف��ري��ق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دب���ي  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل 
توفر النباتات الالزمة داخل موقع املعر�س بناء 
البلدية  �صّلمت  الآن  وحتى  املحددة  اخلطة  على 
اإك�صبو  م��وق��ع  يف  ل��زراع��ت��ه��ا  ن��ب��ت��ة   863117
 22.5 على  تزيد  اإجمالية  بقيمة  دب��ي   2020

مليون درهم.
يف  لالأ�صجار  الكبرية  الأه��م��ي��ة  اإىل  جلفار  ون���ّوه 
الذي   2020 اإك�صبو  مبعر�س  املحيطة  البيئة 
ي�صم مواقع وم�صاحات لتنظيم فعاليات يف الهواء 
جمالية  اإ�صفاء  على  دوره���ا  يقت�صر  ف��ال  الطلق 
تلطيف  على  لت�صاعد  دوره��ا  يتعدى  بل  للمنظر 
خلف�س  اقت�صاديا  الطرق  اأوف��ر  تعد  حيث  اجل��و 
درجات احلرارة املحيطة باملدينة وتقليل التلوث 
يف اجلو وذلك بامت�صا�صها لثاين اأك�صيد الكربون 
م��ن ال��غ��الف اجل����وي وت��خ��زي��ن��ه يف اأخ�����ص��اب��ه��ا يف 
ي�صهم يف  ال��ذي  الكربون”  “حب�س  ُت�صمى  عملية 
الدرا�صات  من  العديد  اأك��دت  حيث  املناخ  تلطيف 
الأجزاء  كل مرت مربع من  اأن  البيئية  وامل��راج��ع 
5 كيلو جرامات من  اخل�صراء لالأ�صجار متت�س 

الكربون وتخزنها.
واع���ت���رب امل��ه��ن��د���س ط���ال���ب ع��ب��د ال���ك���رمي جلفار 
تلعب  اإذ  ل��ل��م��ن��ظ��ور اجل���م���ايل  اإ����ص���اف���ة  امل�������ص���روع 
الأ�صجار املزروعة كاأحزمة خ�صراء دورا كبريا يف 
احلد من زحف الرمال واإثارة الأتربة واملحافظة 
على الرتبة من الجنراف مع زراعة الأ�صجار يف 
والذي  اإك�صبو  ملعر�س  امل��وؤدي��ة  الرئي�صية  الطرق 

يطلق عليه “م�صروع حزام الأ�صجار«.
تطبيق  يف  ال���ب���ل���دي���ة  دور  اإىل  ج���ل���ف���ار  واأ������ص�����ار 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دب����ي امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
امل��وارد املائية 2030” من خالل تطبيق تقنية 
عن  عو�صا  ال���ري  م�صاريع  يف  وال����رذاذ  التنقيط 
طرق الري التقليدية وا�صتخدام الرتبة الزراعية 
املالئمة التي ت�صاعد يف احلفاظ على املياه وتقليل 
التبخر وخا�صة خالل ال�صيف عمال على خف�س 
ا�صتهالك املياه حيث تعتمد بلدية دبي يف تنفيذ 
اأحدث  على  املنطقة  يف  وال��زراع��ة  ال��ري  م�صاريع 
املوارد  على  املحافظة  اإىل  تهدف  التي  التقنيات 

املائية.
البلدية  عمل  اإىل  جلفار  طالب  املهند�س  ولفت 
حاليا على تنفيذ عدد من امل�صاريع ال�صرتاتيجية 
لتلبية الحتياجات امل�صتقبلية لإمارة دبي ا�صتعدادا 
ل�صت�صافة اإك�صبو 2020 واأهمها م�صروع النفق 
النتهاء  واملقرر  الأمطار  مياه  لت�صريف  العميق 

يعد  وال���ذي  للمعر�س  دب��ي  ا�صت�صافة  قبل  منه 
النفق الأول من نوعه يف ت�صريف مياه الأمطار 
جتميعها  خ��الل  من  ال�صطحية  اجلوفية  وامل��ي��اه 
وت�صريفها للبحر ويعمل بطاقة ا�صتيعابية ت�صل 
يخدم  اإذ  ال��دق��ي��ق��ة  يف  م���رتي  ط��ن   6600 اإىل 
النفق مناطق وا�صعة من الإمارة لت�صمل منطقة 

مطار اآل مكتوم ومنطقة اإك�صبو 2020.
2020 دبي ت�صلمت �صهادات  اإك�صبو  اإدارة  وكانت 
الأبنية  النتهاء من  توؤكد  دبي  بلدية  اإجن��از من 
اخلا�صة بثالث مناطق داخل املعر�س هي منطقة 
ال�صتدامة.  ومنطقة  التنقل  ومنطقة  الفر�س 
متعدد  مبنى   86 ال��ث��الث  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  وت�صم 
مت�صلة  مناطق  ثالث  على  تتوزع  ال�صتخدامات 
ال��ذه��ب��ي��ة وحتيط  ال��ق��ب��ة  ذات  ال��و���ص��ل  ب�����ص��اح��ة 
ب��ال��ق��ب��ة خ��م�����ص��ة م���ب���اٍن رئ��ي�����ص��ي��ة اأخ�����رى متعددة 

ال�صتخدامات.
املياه موردا طبيعيا نادرا يف الدولة حيث  ومتثل 
املئة من مياه  42 يف  يتم احل�صول على ح��وايل 

ال�صرب يف البالد من حتلية املياه.
ومتا�صيا مع ا�صرتاتيجية الإمارات لالأمن املائي 
ا�صرتاتيجيته   2020 اإك�����ص��ب��و  و���ص��ع   -2036
الطلب  تقليل  على  الرتكيز  مع  اخلا�صة  املائية 
خالل  م��ن  لل�صرب  ال�صاحلة  امل��ي��اه  اأن��ظ��م��ة  على 
لتحقيق  لال�صتخدام  الهرمي  الت�صل�صل  تطبيق 
لل�صرب  ال�صاحلة  املياه  ا�صتبدال  وتليها  الكفاءة 
للتنظيف  لل�صرب  ال�صاحلة  غري  املياه  باإمدادات 

والري.
برنامج   – ليف”  “اإك�صبو  ف���ري���ق  وي���ت���ع���اون 
 2020 اإك�صبو  م��ن  ال���دويل  وال�صراكة  الب��ت��ك��ار 
لختب�����ار  ك���ون���رتول  دي����زرت  ���ص��رك��ة  م��ع   - دب���ي 
البتك������ار  ح������ديقة  ال�ص������ائل يف  النانوي  الط������ني 
2020 دب���ي ح��ي��ث ُح��ق��ن��ت الرتبة  اإك�����ص��ب��و  ل���دى 
متنوعة  نباتات  ت�صم  التي  الأح��وا���س  بع�س  يف 
بالطني امل�صّنع بينما ُتركت اأحوا�س اأخرى ت�صم 
عملية  و�صتخ�صع  حقن  دون  من  النباتات  نف�س 
للمراقبة عمال  البتكار  النباتات يف حديقة  منو 
ع��ل��ى م�صتل  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه  درا����ص���ة تطبيق  ع��ل��ى 

اإك�صبو 2020 دبي وحدائقه.

ال�سعودية �سيف �سرف »يوروتري ال�سرق الأو�سط« يف اأبوظبي 

•• ال�صارقة-الفجر:

فعاليات  ال��ت��وايل  على  الثاين  لالأ�صبوع  تتوا�صل 
اأطلقتها  التي   ”2019 و�صياحة  “�صحة  حملة 
الأعلى  للمجل�س  التابعة  ال�صحي  التثقيف  اإدارة 
ل�����ص��وؤون الأ����ص���رة ب��ال�����ص��ارق��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
ال�صارقة  وجمعية  وال�صياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن����اء 
عدد  يف  اجل���اري  ال�صهر  م��ن  الأول  يف  التعاونية، 
م���ن امل����واق����ع ال�����ص��ي��اح��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة وامل���راك���ز 
 5aday التجارية يف الإم��ارة، وتقام حتت �صعار 
اأول  تعد  التي  احلملة  5#_يف_اليوم.وتهدف 
التوعية  ب��ني  ال��ع��امل جتمع  يف  اإل��ك��رتون��ي��ة  حملة 
اأفراد  توعية  اإىل  ال�صياحي  وال��رتوي��ج  ال�صحية 
من  ج���رام   400 ع��ن  يقل  ل  م��ا  بتناول  املجتمع 

خماطر  م��ن  للتقليل  يوميا،  واخل�����ص��ار  ال��ف��واك��ه 
وال�صكتة  القلب  كاأمرا�س  �صحية  م�صاكل  حدوث 
ال��دم��اغ��ي��ة وب��ع�����س اأن����واع ال�����ص��رط��ان، م��ن خالل 
ب����ني خمتلف  ال���ت���ع���اون وامل�������ص���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية، 
يف  ال�صياحية  امل��واق��ع  ع��ن  ال��رتوي��ج  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
وال�صياح  ال�����زوار  وت��ع��ري��ف  و���ص��واح��ي��ه��ا  الإم������ارة 
خالل  تطبيقها  ميكن  التي  ال�صحية  ب��الأمن��اط 

جولتهم ال�صياحية.
خالل  احلملة  اأقامتها  التي  الفعاليات  و�صهدت 
الأ�صبوع الأول اإطالق م�صابقة عرب مواقع التوا�صل 
ال�صحي،  التثقيف  ب����اإدارة  اخل��ا���ص��ة  الج��ت��م��اع��ي 
ف�صال عن ن�صر مواد فلمية توعوية باأهمية تناول 
اخل�صار والفواكه، حيث بلغ عدد متابعي احلملة 

اأف��راد املجتمع،  1340 من كافة  لالأ�صبوع الأول 
توزيع  تغريدة، ومت   31 التغريدات  بلغ عدد  كما 
اأكر من 2000 مطبوعة توعوية باأهمية تناول 
5 ح�ص�س من اخل�صروات والفواكه يف اليوم على 
الدوائر احلكومية،ف�صال عن تخ�صي�س  خمتلف 
جم�صمات تو�صيحية يف ق�صم اخل�صروات والفواكه 
رئي�صة  اأف��رع   3 يف  التعاونية  ال�صارقة  جمعية  يف 
)حلوان، ال�صويحات، القرائن( تبني للم�صتهلكني 

مفاهيم احلملة. 
عمل  ور���ص��ة  ال�صحي  التثقيف  اإدارة  نظمت  كما   
توعية  ا�صتهدفت  التي  الألوان”  “عجلة  بعنوان 
اإىل  بالبطائح وحلوان،  الطفل  الأطفال يف مركز 
جانب توزيع مطبوعات توعوية يف كل من مم�صى 

القراين ووا�صط.

جه�د املتط�عني ...اأهم ع�امل جناح احلملة 
وق���ال���ت ���ص��ع��ادة اإمي�����ان را����ص���د ���ص��ي��ف م��دي��ر اإدارة 
يف  تثبت  و�صياحة  �صحة  “اإن  ال�صحي:  التثقيف 
الذي  الكبري  الإقبال  اأهميتها من خالل  عام  كل 
ت�صهده الفعاليات التوعوية التي تطلقها احلملة 
ف�����ص��ال عن  امل��ق��ي��م��ني وزوار الإم��������ارة،  ق��ب��ل  م���ن 
الفريدة  ال�صياحية  امل��واق��ع  على  ال�صوء  ت�صليط 
ال�صور  م��ن  العديد  ن�صر  خ��الل  م��ن  ال�صارقة  يف 
التي  والرتفيهية  ال�صياحة  للمواقع  الرتويجية 
حت��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة ك���ب���رية ع��ل��ى خم��ت��ل��ف من�صات 
اأو  التثقيف  ب��اإدارة  اخلا�صة  الجتماعي  التوا�صل 
الدور  اإىل  لفتة  احلملة”،  يف  امل�صاركة  اجل��ه��ات 
واملتطوعات  امل��ت��ط��وع��ني  ب���ه  ي��ق��وم  ال����ذي  ال���ه���ام 
باأبهى  احلملة  اإخ���راج  على  وحر�صهم  امل�صاركني 

���ص��وره��ا م���ن خ����الل ال��ت��ع��ام��ل ال���الئ���ق م���ع زوار 
اأحد  تعد  التي  املبذولة  الإم��ارة، مثمنة جهودهم 
كافة  يف  احلملة  لنجاح  الرئي�صية  ال��ع��وام��ل  اأه��م 
دوراتها. واأكدت �صعادة اإميان را�صد �صيف، اأن اإدارة 
التثقيف ال�صحي تعمل جاهدة على زيادة املعرفة 
من  املجتمع،  يواجهها  التي  ال�صحية  بامل�صكالت 
خالل تقدمي برامج ومبادرات تثقيفية وتوعوية 
م��ب��ت��ك��رة ت��ت��واف��ق م���ع م��ع��اي��ري  م��ن��ظ��م��ة ال�صحة 
املواطنني واملقيمني وزوار  اإك�صاب  العاملية، بهدف 
الالزمة  ال�صحية  واملعلومات  ب��امل��ه��ارات  الإم����ارة 
احلكيمة  للروؤية  تنفيذا  �صحتهم،  على  للحفاظ 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
وق��ري��ن��ت��ه ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 

الأ�صرة،  ل�صوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�س  القا�صمي، 
اإم������ارة ال�صارقة  ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م���ن  ال���روؤي���ة  ه���ذه 
وبرامج  فعاليات  بامتياز.وت�صتمر  �صحية  مدينة 
�صهر  نهاية  حتى   2019 و�صياحة  �صحية  حملة 
املبتكرة  الفعاليات  من  باقة  مت�صمنة  اأغ�صط�س، 
من  واجلن�صيات،  الأعمار  خمتلف  ت�صتهدف  التي 
خالل تنظيم ور���س عمل توعوية يف عدة مناطق 
يف  الإم���ارة  زوار  مع  املبا�صر  التوا�صل  جانب  اإىل 
مبمار�صة  لتوعويتهم  ال�صياحية  املواقع  من  عدد 
كما  اإجازتهم،  خ��الل  ال�صحية  الغذائية  ال��ع��ادات 
التوا�صل  م��واق��ع  ع��رب  احلملة  م�صابقات  ت�صتمر 
5aday #5_يف_ ال��و���ص��م  ع��رب  الج��ت��م��اع��ي 

اليوم التي �صت�صهد العديد من اجلوائز والهدايا 
القيمة.

متابعا خالل االأ�سب�ع االأول من احلملة  1340

»�سحة و�سياحة 2019 « توا�سل التوعية بال�سلوكات الغذائية ال�سليمة يف املواقع ال�سياحية بال�سارقة
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

ال�صاملة  ال��ت��ن��م��وي��ة  اخل���ط���ة  اإط������ار  يف 
ملنطقة حتا، التي اأطلقها �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
7 نوفمرب من  حاكم دب��ي، رع��اه اهلل يف 
م�صروع  ب���اط���الق  وذل����ك   2016 ع����ام 
تنويع  يف  �صي�صاهم  ا�صرتاتيجي،  حيوي 
امل�صاهمة  اىل  بال�صافة  الطاقة  م�صادر 
وتلبية  “حتا”  م��ن��ط��ق��ة  ت���ط���وي���ر  يف 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��وي��ة،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
والق��ت�����ص��ادي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، اأر����ص���ت هيئة 
كهرباء ومياه دبي عقد بناء اأول م�صروع 
العربي  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن 
لتوليد  الكهرومائية  باملحطة  واملتمثل 

املخزنة  املياه  من  بال�صتفادة  الكهرباء 
يف ���ص��د ح��ت��ا ، وب��ق��ي��م��ة اج��م��ال��ي��ة تعادل 
ائتالف  ع��ل��ى  دره������م،  م��ل��ي��ار   1،437
جي«  اإي  “�صرتاباج  ����ص���رك���ات  ي�����ص��م 
)STRABAG AG( و “�صرتاباج 
 STRABAG( ذ.م.م«  دب��������ي 
“اأندريتز  و   )DUBAI L.L.C
و   Andritz Hydro(  ) ه��ي��درو« 

. )OZKAR( »اأوزكار“
اإف«  دي  اإي   “ جم��م��وع��ة  ت��ع��ي��ني  ومت 
كاإ�صت�صاري  ال��ف��رن�����ص��ي��ة     )EDF(
الإنتاجية  ال���ق���درة  وت�����ص��ل  ل��ل��م�����ص��روع. 
 250 اإىل  ال���ك���ه���روم���ائ���ي���ة  ل��ل��م��ح��ط��ة 
اإىل  ي�صل  افرتا�صي  وبعمر  م��ي��ج��اوات، 
يف  امل�����ص��روع  ت�صغيل  ويتوقع  ع��ام��اً.   80

�صهر فرباير  من عام 2024.

و�صي�صهم امل�صروع احليوي ال�صرتاتيجي 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ط��اق��ة،  م�صادر  تنويع  يف 
تطوير منطقة »حتا« وتلبية احتياجاتها 
والقت�صادية  والج��ت��م��اع��ي��ة  التنموية 
حتقيق  يف  ���ص��ي�����ص��ه��م  ك���م���ا  وال���ب���ي���ئ���ي���ة، 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
م��ن طاقة   75% ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة 
دبي من م�صادر الطاقة النظيفة بحلول 
�صمن  امل�������ص���روع  وي���اأت���ي   .2050 ع����ام 
املبادرات التي اعتمدتها الهيئة والهادفة 
ومبتكرة  رائ��دة  عمل  فر�س  توفري  اإىل 
للمواطنني يف امل�صاريع النوعية، اإ�صافة 
للزوار  مركز  من  توفريه  �صيتم  ما  اإىل 
والأن�صطة اخلارجية واملرافق ال�صياحية 
املرتبطة بامل�صروع مما �صي�صاهم يف دعم 
وتعزيز  للمنطقة  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية 

م����وق����ع ح���ت���ا ك�����اأب�����رز م���ن���اط���ق اجل����ذب 
ال�صياحي يف اإمارة دبي.

وقال �صعادة �صعيد حممد الطاير، الع�صو 

املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
املحطة  م�����ص��روع  “ياأتي  دب����ي:  وم���ي���اه 
 1،437 ت��ع��ادل  بتكلفة  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة 
واملبادرات  امل�صاريع  �صمن  دره��م،  مليار 
بها  التي نقوم  والربامج ال�صرتاتيجية 
ال�صمو  �صاحب  �صيدي  ل��روؤي��ة  حتقيقاً 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
تتوائم  ح���ي���ث  اهلل،  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
ا�صرتاتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 
2071 وروؤية الإمارات 2021 وخطة 
م�صتقبل  ت���اأم���ني  ب��ه��دف   2021 دب���ي 
بالدولة  وال���و����ص���ول  وم�����ص��ت��دام  ���ص��ع��ي��د 

للمركز الأول يف كافة املجالت.
دعم  ع���ل���ى  “نعمل  ����ص���ع���ادت���ه:  اأ�����ص����اف 
التنمية امل�صتدامة واحلفاظ على املوارد 

القت�صادية  التنمية  الطبيعية وحتقيق 
يتوافق  وال��ب��ي��ئ��ي��ة، مب���ا  والج��ت��م��اع��ي��ة 
حيث   ، الر�صيدة  القيادة  طموحات  م��ع 
الكهرومائية  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  اع��ت��م��دن��ا 
اأهداف  لتحقيق  احلثيث  �صعينا  �صمن 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
2050، لتحويل الإمارة اإىل مركز عاملي 
الأخ�صر،  والقت�صاد  النظيفة  للطاقة 
دبي  يف  النظيفة  الطاقة  ن�صبة  وزي���ادة 
 ،2050 ب��ح��ل��ول   75% اإىل  ل��ت�����ص��ل 
وهي  الكهرومائية،  الطاقة  تعد  حيث 
توليدها  يتم  التي  الكهربائية  الطاقة 
اأهم  اأح���د  الكامنة،  امل��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  م��ن 
يف  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  م�صادر 

العامل«.
و���ص��ت��ع��ت��م��د امل��ح��ط��ة ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة يف 

املياه  اإنتاج الكهرباء على ال�صتفادة من 
اآخ��ر علوي  املخزنة يف �صد حتا، وخ��زان 
اجلبلية.  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اإن�������ص���اوؤه  ���ص��ي��ت��م 
الطاقة  على  تعتمد  توربينات  و�صتقوم 
عند  وال��رخ��ي�����ص��ة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال�صم�صية 
ت��وف��ره��ا م���ن جم��م��ع حم��م��د ب���ن را�صد 
املياه  ال�صم�صية ب�صخ  اآل مكتوم للطاقة 
العلوي. يف حني  اإىل اخل��زان  ال�صد  من 
ي��ت��م ت�����ص��غ��ي��ل ت��ورب��ي��ن��ات ت�����ص��ت��ف��ي��د من 
اخلزان  من  املنحدرة  املياه  ان��دف��اع  ق��وة 
�صبكة  ولتزويد  الكهرباء  لإنتاج  العلوي 

الهيئة عند احلاجة اإليها.
اإنتاج  ع��م��ل��ي��ة  دورة  ك���ف���اءة  و���ص��ت�����ص��ل   
مع   80% اإىل  ال���ك���ه���رب���اء  وت���خ���زي���ن 
الطاقة  ع��ل��ى  للطلب  ف��وري��ة  ا�صتجابة 

خالل 90 ثانية. 

اأول م�سروع من ن�عه يف منطقة اخلليج العربي 

هيئة كهرباء ومياه دبي تر�سي عقد اإن�ساء املحطة الكهرومائية يف حتا بقيمة 1,437 مليار درهم   

•• دبي-الفجر:

 اأظهر تقرير حركة الأعمال ال�صادر عن قطاع الت�صجيل 
والرتخي�س التجاري يف اقت�صادية دبي اإ�صدار 14،737 
عام  م��ن  الأول  الن�صف  خ��الل  ج��دي��دة  جت��اري��ة  رخ�صة 
دبي  تناف�صية  ا���ص��ت��م��راري��ة  ي��وؤك��د  ال���ذي  الأم����ر   2019
وامل�صتثمرين  ال�صركات  ا�صتقطاب  يف  اجل��اذب��ة  وقدرتها 
الراغبني يف النمو امل�صتدام، وتو�صيع اأعمالهم يف خمتلف 
القطاعات القت�صادية بدبي. وامتازت الرخ�س اجلديدة 
مقدمتها  يف  ج���اء  ح��ي��ث  ال��ن�����ص��اط  ح�صب  ع��ل��ى  بتنوعها 
واملهنية   ،)7،648(  52% بن�صبة  التجارية  الأن�صطة 
 2% بن�صبة  وال�����ص��ي��اح��ي��ة   ،)6،722(  45% بن�صبة 
)262(، وال�صناعية بن�صبة %1 )105(. وتوؤكد هذه 
املن�صة الرقمية  الأرقام ال�صادرة عن’ خارطة الأعمال‘، 
املعلوماتية التابعة لقت�صادية دبي، على ا�صتمراريتها يف 

دعم وتعزيز امل�صرية التنموية الطموحة لقت�صاد دبي نحو 
التميز، وتر�صيخ موقع الإمارة على اخلارطة القت�صادية 
والعامل. املنطقة  م�صتوى  على  والأعمال  للمال  كمركز 
واأو�صح التقرير اأن عملية حجز الأ�صماء التجارية بلغت 
22،456 خالل الن�صف الأول من 2019، يف حني بلغ 
عدد املوافقات املبدئية 17،798 اإجراء، وو�صل اإجمايل 
الأمر  اإج�����راء،   16،084 اإىل  جت��اري��ة  رخ�����ص��ة  ت��ع��دي��ل 
الأن�صطة  مزاولة  يف  للراغبني  دبي  جاذبية  يوؤكد  ال��ذي 
التجارية من جهة، اإىل جانب زيادة ثقة رجال الأعمال 
اإج���م���ايل معامالت  امل��ح��ل��ي.وو���ص��ل  مب��ت��ان��ة الق��ت�����ص��اد 
الأول  الن�صف  خالل  معاملة   73،404 نحو  التجديد 
من 2019، �صمت 34،250 معاملة جتديد للرخ�س 

التجارية ب�صكل تلقائي من خالل الر�صائل الن�صية، وهو 
ما ي�صكل %47 من اإجمايل املعامالت، مما يوؤكد على 
عدد  وبلغ  دب��ي.  اإم���ارة  يف  الأع��م��ال  وتناف�صية  ا�صتدامة 
واحدة  خطوة  يف  اإ���ص��داره��ا  يتم  التي  الفورية  الرخ�س 
التاأ�صي�س  عقد  م��ن  واإع��ف��اء  الأوىل  لل�صنة  موقع  ب��دون 
اقت�صادية  وت�����ص��ع��ى  رخ�����ص��ة.   1149 ال���ف���رتة،  ل����ذات 
مع  ال��رتاب��ط  تعزيز  يف  م��ب��ادرات��ه��ا  دور  تاأكيد  على  دب��ي 
ومنو  ا�صتمرارية  ل�صمان  اخلا�س  القطاع  من  �صركائها 
اأعمالهم التجارية.و�صّلط تقرير حركة الأعمال ال�صوء 
الأول من  الن�صف  الرخ�س اجلديدة خالل  توزيع  على 
حيث  دب��ي،  اإم���ارة  يف  الرئي�صية  املناطق  ح�صب   2019
 7،584 باإجمايل  الأكرب  الن�صبة  حازت منطقة بر دبي 

رخ�صة، ومن ثم منطقة ديرة 7،135 رخ�صة، ومنطقة 
حتا بواقع 18 رخ�صة جتارية جديدة. واأو�صح التقرير 
فرعية،  مناطق  ع�صر  لأع��ل��ى  اجل��دي��دة  الرخ�س  ت��وزي��ع 
ح��ي��ث ج�����اءت م��ن��ط��ق��ة ب����رج خ��ل��ي��ف��ة يف امل���رت���ب���ة الأوىل 
)1،747 رخ�صة(، تلتها القرهود )1،284(، بور �صعيد 
)986(، الفهيدي )908(، ثم الرب�صاء الأوىل، واملركز 
التجاري الأول، واملرر، واخلبي�صي، ونايف، وعود ميثاء.
التي  اجل��دي��دة  للرخ�س  القانونية  الأ�صكال  حيث  وم��ن 
مت اإ�صدارها خالل الن�صف الأول من 2019، ت�صدرت 
حم����دودة،  م�����ص��وؤول��ي��ة  ذات  ك�����ص��رك��ات  رخ�����ص��ة   7،392
موؤ�ص�صة   2،686 ث��م  ف��ردي��ة،  موؤ�ص�صة   3،883 تلتها 
كل من  اأي�صاً  القانونية  الأ�صكال  اأعمال مدنية. و�صمت 

الواحد، فرع  ال�صخ�س  �صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة - 
موؤ�ص�صة  �صركة/  ف��رع  اأخ���رى،  ام���ارة  يف  مقرها  ل�صركة 
�صركة  ف��رع  اأج��ن��ب��ي��ة،  �صركة  ف��رع  ح���رة،  منطقة  مقرها 
خليجية، م�صاهمة عامة، مكتب ارتباط حكومي، تو�صية 
الأعمال  رج���ال  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وم��وؤ���ص�����ص��ة.وذك��ر  ب�صيطة، 
التجارية  الرخ�س  من   88% على  ي�صتحوذون  اجل��دد 
 ،12% اإم��ارة دبي، فيما تبلغ ح�صة �صيدات الأعمال  يف 
وهذا بدوره يعك�س مدى جهود اقت�صادية دبي يف متكني 
وعلى �صعيد مت�صل  لالأعمال.  وت�صهيل مزاولتها  امل��راأة 
اأظهر التقرير اأن اأبرز 10 جن�صيات خالل الن�صف الأول 
من 2019، كانت من ن�صيب: الهند يف املرتبة الأوىل، 
باك�صتان  ثم  ومن  الثانية،  املرتبة  يف  بنجالدي�س  وتلتها 
العربية،  م�صر  جمهورية  ث��م  وم��ن  الثالثة،  املرتبة  يف 
ال�صني،  الأردن،  ال�صعودية،  العربية  اململكة  بريطانيا، 

الفلبني، ويف املرتبة العا�صرة ال�صودان.

•• عمان –الفجر:

املعريف جل�صة حوارية  اأبوغزالة  ا�صت�صاف ملتقى طالل   
طالل  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  م��ع  احل�����ص��ني  ملع�صكرات  �صبابية 
اأبوغزالة، وذلك �صمن ن�صاطات مع�صكر النخبة ال�صاد�س- 
تنظمها  التي   2019 والبناء  للعمل  احل�صني  مع�صكرات 
���ص��اب��ا و���ص��اب��ة م��ن خمتلف   50 ال�����ص��ب��اب مب�����ص��ارك��ة  وزارة 

حمافظات اململكة. 
من  العمرية  الفئة  ال�صاد�س  النخبة  مع�صكر  وي�صتهدف 
ال�صبابية  القيادات  من  وال�صفوة  النخبة  15_17اأي 
ا�صتمل  خريجي مع�صكرات احل�صني للعمل والبناء، حيث 
واللقاءات  ال���زي���ارات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  املع�صكر  ب��رن��ام��ج 
وجولة  زي��ارة  �صملت  ودينية  ووطنية  اإعالمية  ملوؤ�ص�صات 
جلريدة الد�صتور، القيادة وال�صيطرة - الأمن العام، زيارة 
ونادي  العربي  اجل���واد  ون���ادي  امللكي،  الرماية  ن��ادي  اإىل 

رماية الألوان، وقوات الدرك، وزيارة مركز ال�صيوانية. 
واختتمت اللقاءات بزيارة اإىل “طالل اأبوغزالة العاملية” 
ت�صمنت جل�صة حوارية مفتوحة ولقاء مع �صعادة الدكتور 

طالل اأبوغزالة. 
ح���ول ق�صة  واأب��وغ��زال��ة  الطلبة  ب��ني  م��ف��ت��وح  ح���وار  ودار 
جناحه لي�صبح قائد اأكرب جمموعة �صركات عاملية وكيفية 
اإىل  والو�صول  والتهجري  النزوح  من  املعاناة  على  تغّلبه 
العاملية، حيث قال اأبوغزالة: “اإن ال�صعادة قرار ذاتي نابع 
الإن�صان  ب��ل  يعطى،  اأو  �صيء ل مينح  وه��ي  الإن�����ص��ان  م��ن 

واأكد  ول���غ���ريه«.  لنف�صه  ال�����ص��ع��ادة  يعطي  م��ن  ه��و  نف�صه 
احلياة،  يف  الهدف  حتديد  اأهمية  على  اأبوغزالة  الدكتور 
لأنه جزء من الر�صالة التي يقوم بها اأي اإن�صان والتي تبداأ 
بفكرة قابلة للتحقيق مهما كانت الظروف وباأي �صكل من 
الأ�صكال مبواظبة العمل والإرادة. وبنّي “اإن القوة لي�صت 
والعزمية  والت�صميم  الإرادة  بقوة  بل  باملال  ول  باحلجم 
واللتزام  والتحدي  امل�صتنري  والفكر  الوا�صحة  وال��روؤي��ة 
اأبوغزالة  طالل  مللتقى  التنفيذي  املدير  بالعمل«.ورّحب 
واأكد  بال�صباب احل�����ص��ور.  ال����داود  ف���ادي  الأ���ص��ت��اذ  امل��ع��ريف 
اأهمية توفري املن�صة لل�صباب وت�صجيع ثقافة احلوار وهو 
ما ي�صعى له ملتقى طالل اأبوغزالة املعريف من خالل عقد 
الداوود  وق��ّدم  وال��ن��دوات.  احل��واري��ة  واجلل�صات  اللقاءات 
عر�صاً تعريفياً عن تاريخ ن�صاأة جمموعة طالل اأبوغزالة 
املهنية  1972 واخلدمات  العام  تاأ�ص�صت يف  التي  العاملية 
مكتب  مئة  من  اأك��ر  يف  املجموعة  تقدمها  التي  املتعددة 
�صحر  ال�صيدة  تقّدمت  اجلل�صة،  نهاية  ويف  ال��ع��امل.  ح��ول 
اأبوحّمور رئي�س ق�صم ال�صراف من وزارة ال�صباب بال�صكر 
للقاء  لل�صباب  الفر�صة  واإتاحة  اجلل�صة  هذه  ل�صت�صافة 
�صخ�صية ووطنية وعاملية لها الأثر الإيجابي الكبري مما 
يبث روح احلما�س والدافعية والإ�صرار والقتداء بق�صة 

جناح الدكتور طالل اأبوغزالة. 
ملتقى طالل  ن�صاطات  تاأتي �صمن  اجلل�صة  اأن  اإىل  ي�صار 
ال�صبابية  امل���ب���ادرات  ب��دع��م  واأه���داف���ه  امل��ع��ريف  اأب���وغ���زال���ة 

والوطنية.

•• ال�صارقة-الفجر:

وقعت غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة مذكرة تفاهم 
اإطار  يف  وذل��ك  للبيئة”بيئة”،  ال�صارقة  �صركة  مع 
املعرفة  وتبادل  التعاون  تعزيز  يف  امل�صرتكة  اجلهود 
ذات  الرئي�صة  امل��ج��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  واخل����ربات يف 
امل�صوؤولية  وم���ب���ادرات  البيئية  ب��الأن�����ص��ط��ة  ال�����ص��ل��ة 

الجتماعية.
حممد  �صعادة  من  كل  وقعها  التي  امل��ذك��رة  وتهدف 
اأحمد اأمني العو�صي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة 
ال�صارقة، و�صعادة خالد احلرميل الرئي�س التنفيذي 
على  اجلانبني  ق��درات  تعزيز  اإىل  “بيئة”،  ل�صركة 

برامج  خالل  من  البيئية  املمار�صات  اأف�صل  تر�صيخ 
اإع�����ادة ت���دوي���ر ال��ن��ف��اي��ات وال��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا، وذلك 
وا�صتدامتها، كما  البيئة  التزامهما جتاه  كجزء من 
�صطاف  العزيز  عبد  من  كل  التفاقية  توقيع  �صهد 
م�صاعد املدير العام لقطاع خدمات الأع�صاء، و فهد 
علي �صهيل الرئي�س التنفيذي للعمليات يف “بيئة”، 
الرزاق رئي�س ق�صم الأ�صول واملمتلكات،  ونوال عبد 
العامة  ال��ع��الق��ات  ق�صم  رئ��ي�����س  ال��ه��اج��ري  و���ص��ع��ود 

وامل�صوؤولية املجتمعية.
منوذج يحتذى به ملجتمع الأعمال

وقال �صعادة حممد اأحمد اأمني العو�صي: اإن املذكرة 
تاأتي ا�صتكماًل جلهود غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 

الرامية اإىل تعزيز دور قطاع ال�صناعة والأعمال يف 
امل�صتدامة  التنمية  وا�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  دعم 
اأثبتت  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  اأن  اإىل  ال�����ص��ارق��ة، لف��ت��ا  يف 
ح�صورها يف جمال حماية البيئة من خالل احلر�س 
البيئية، ف�صال  الفعاليات  امل�صاركة وا�صت�صافة  على 
عن تعزيز الوعي لدى اأع�صائها كونها قدوًة ملجتمع 
امل�����ص��وؤول��ة يف جمال  امل��م��ار���ص��ات  الأع��م��ال يف تطبيق 
اإحدى  متثل  البيئة  حماية  اأن  اإىل  م�صريا  البيئة، 
الر�صيدة  قيادتنا  حتر�س  التي  الأ�صا�صية  الق�صايا 
امل�صتوى  على  ب��ل  وح�صب  حمليا  لي�س  دعمها  على 
لإطالق  اجل��ه��ود  تكثيف  علينا  يحتم  مم��ا  ال��ع��امل��ي، 
باأهمية  ال��وع��ي  تعزيز  يف  ت�صهم  وب��رام��ج  م��ب��ادرات 

بو�صفها  ال�صتدامة  على  والرتكيز  عليها  احلفاظ 
التي  ال�صاملة  التنمية  اأ�صا�صية لدعم م�صرية  ركيزة 

تنتهجها حكومة ال�صارقة والإمارات ب�صفة عامة.
كافة  تهيئة  ع��ل��ى  اللجنة  ح��ر���س  ال��ع��و���ص��ي  واأك����د   
الحتياجات الالزمة لتنفيذ بنود املذكرة مبا ي�صهم 
التحديات  مواجهة  اىل  الرامية  اجلهود  تن�صيق  يف 
النفايات بطريقة  للتخل�س من  البيئية وتوحيدها 
للمتابعة  عمل  فريق  تخ�صي�س  عن  ف�صال  بيئية، 
وتن�صيق  واخل���دم���ات  الت�صهيالت  ت��ق��دمي  و���ص��م��ان 
الدعم  الغرفة  �صتوفر  كما  وتب�صيطها،  الج���راءات 
الجتماعية  امل�������ص���وؤول���ي���ة  م����ب����ادرات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
وامل�صاهمة يف احلمالت التوعية البيئية التي تنظمها 

“بيئة” يف خمتلف مناطق اإمارة ال�صارقة.
���ص��ع��ادة خ��ال��د احل���رمي���ل، الرئي�س  ���ص��دد  وب������دوره، 
التنفيذي ملجموعة “بيئة” على الدور الهام ملبادرات 
ال��وع��ي املجتمعي  امل�����ص��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف رف���ع 
لتغيري ال�صلوكيات البيئية، قائاًل: “تنطوي اأعمالنا 
العام واخلا�س  القطاعني  على موائمة اجلهود مع 
الت�صدي  يف  ت�����ص��ه��م  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  ل���ص��ت��ن��ب��اط 
للتحديات البيئية، فيما ترمي براجمنا ومبادراتنا 
يف  للمجتمعات  املتنامية  الحتياجات  مواكبة  اإىل 
اإيجابي على  اأثر  دولة الإم��ارات ب�صكل فّعال، وخلق 
امل�صرتكة  الأه����داف  حتقيق  يف  ي�صهم  ومب��ا  البيئة، 
بخلق جودة حياة اأكر ا�صتدامة، ومن هذا املنطلق، 

غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  ت��وؤك��د 
ال�صارقة على التزامنا بدعم كافة اجلهات لتحقيق 
م�صوؤولية  اأكر  �صيا�صات  واعتماد  البيئية،  اأهدافها 
جتاه البيئة وا�صرتاتيجيات التنمية امل�صتدامة، ومن 
ناحية اأخرى، تر�صيخ ثقافة ومفاهيم ال�صتدامة يف 

بيئة العمل«.
“بيئة”  �صركة  �صتعمل  التفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
لغرفة  خمتلفة  اأم��اك��ن  يف  ح��اوي��ات  تخ�صي�س  على 
املمار�صات  ل��ت�����ص��ج��ي��ع  ال�����ص��ارق��ة،  و���ص��ن��اع��ة  جت����ارة 
اإعادة التدوير، اإىل  ال�صديقة للبيئة وترويج ثقافة 
جانب تنظيم زيارات متبادلة لالطالع على التجارب 

املطبقة لدى الطرفني يف جمال حماية البيئة.

ملتقى »اأبوغزالة املعريف« 
ي�ست�سيف جل�سة حوارية �سبابية 

ملع�سكرات احل�سني

مب�جب مذكرة تفاهم

غرفة ال�سارقة و»بيئة« يتفقان على تر�سيخ اأف�سل املمار�سات البيئية يف الإمارة

»اقت�سادية دبي« ت�سدر 14,737 رخ�سة جتارية جديدة خالل الن�سف الأول من 2019
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر

افتتح الدكتور �صرحان املعيني رئي�س احتاد ال�صطرجن، اأم�س الأول مناف�صات 
بطولة الإمارات الفردية لل�صطرجن لفئة الرجال التي ينظمها احتاد اللعبة 
بقاعة نادي ال�صارقة الثقايف لل�صطرجن والتي ت�صتمر حتى يوم 24 اأغ�صط�س 
الكتبي  �صلطان  حممد  الأوىل  واجل��ول��ة  الفتتاح  مرا�صم  ح�صر   ، اجل��اري 
نائب  الزعابي  وطالل  الريا�صي،  الثقايف  مليحة  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
دبي  ن��ادي  اإدارة  يو�صف ع�صو جمل�س  و�صعيد  الثقايف  ال�صارقة  ن��ادي  رئي�س 

لل�صطرجن. 

ال�صارقة  ن��ادي  ف��وز عمر نعمان لع��ب  ع��ن  الأوىل  نتائج اجل��ول��ة  واأ���ص��ف��رت 
الثقايف لل�صطرجن على زميله �صيف اأحمد وجا�صم احلوار لعب نادي ال�صارقة 
احلو�صني  وعمران  لل�صطرجن  اأبوظبي  ن��ادي  لع��ب  الدرمكي  �صلطان  على 
لعب نادي اأبوظبي لل�صطرجن على عبدالرحمن �صامل لعب نادي ال�صارقة 
واإبراهيم �صلطان لعب نادي دبي لل�صطرجن والثقافة على حمد بدر لعب 
دبي  نادي  البلو�صي لعب  عي�صى  وخليفة  لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة  نادي 
ال�صارقة مع  وتعادل حمد عي�صى لعب  اأحمد فريد  زميله  لل�صطرجن على 
الهندي رفائيل �صارون لعب الأكادميية الدولية لل�صطرجن وفاز علي را�صد 

لعب نادي ال�صارقة على زميله يحيي �صعيب. 

واأعرب الدكتور �صرحان املعيني رئي�س الحتاد عن �صعادته بالبداية القوية 
للبطولة موؤكدا اأن املناف�صات بني الالعبني يف مثل هذه البطولت املحلية 
متثل احتكاكا قويا وجتهيز للم�صاركات اخلارجية وعلى مدار العام ل تتوقف 
البطولت �صواء املحلية اأو الدولية وهو ما يجعل جميع الالعبني يف جاهزية 
اأ�صفر يف النهاية  تامة للم�صاركات يف البطولت العربية والآ�صيوية وهو ما 
البطولة  اأخ��ره��ا يف  ك��ان  الإم��ارات��ي  لل�صطرجن  اإجن���ازات كبرية  عن حتقيق 
الأول  املركز  والتي ح�صد فيها منتخبنا  ب��الأردن  ال�صنية  للمراحل  العربية 
مت�صدر جميع املنتخبات العربية بعد الفوز بعدد 14 ميدالية ملونة وهو ما 
يوؤكد جناح ا�صرتاتيجية الحتاد واخلطط التي ي�صعها اجلهاز الفني، وناأمل 

مزيد من الإجنازات يف كل امل�صاركات املقبلة. 
يف الوقت نف�صه اأ�صاد الأ�صتاذ الدويل الكبري ق�صطنطني لند مدرب منتخبنا 
الوطني بارتفاع بامل�صتوى الفني للجولة وجاهزية جميع الالعبني، وقال: 
توقيت البطولة منا�صب بعد فرتة اإعداد خارجية لالعبي املنتخب الأول مع 
اأنديتهم وامل�صاركة يف عدة بطولت دولية وكذلك امل�صاركة يف بطولة العرب 

لل�صباب والنا�صئني ومهرجان اأبوظبي الدويل.
ويرتاأ�س احلكم الدويل عبداهلل مراد املازمي، جلنة حكام البطولة ويعاونه 
احلكم الدويل جمال قا�صم، ويتم نقل البطولة على املواقع اللكرتونية على 
ال�صبكة العنكبوتية مبا�صرة حيث يتابعها ع�صاق ال�صطرجن يف اأنحاء العامل. 

•• ر�صالة فنلندا-الفجر

بيني  الأ�صرتالية  الرامية  توجت 
ال�صيدات  ل��ب��ط��ول��ة  ب��ط��ل��ة  �صميث 
ل��رم��اي��ة الأط���ب���اق م��ن احل��ف��رة “ 
اأم�س  اخ��ت��ت��م��ت  وال���ت���ي  الرتاب” 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات  ���ص��م��ن 
املوؤهلى  الأط��ب��اق  لرمكاية  العامل 
املقبلة  الأوملبية  الألعاب  دورة  اإىل 
حاليا  وامل��ق��ام��ة   2020 ط��وك��ي��و 

مبدينة لهتي الفنلندية .
الأ�صرتالية  ال��رام��ي��ة  ف���وز  وج����اء 
عاما   24 ال���ع���م���ر  م����ن  ال���ب���ال���غ���ة 

و�صط زخات الأمطار بعد مناف�صة 
ماكيلال  ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة  م���ن  ���ص��ر���ص��ة 
وال����ص���رتال���ي���ة امل��ت��اأه��ل��ة م���ن قبل 
دايرا  ال�صاعدة  والرو�صية  �صكانال 
وال�صينية واجن واليطالية رو�صي 
يف ن��ه��ائ��ي م��ث��ري ل��ل��غ��اي��ة ب��ع��د ان 
التاأهيلية  اخلم�س  اجل��ولت  انهت 
املركز  ويف  طبقا   111 بر�صيد 
على  تفوقت  النهائي  ويف  ال��ث��ال��ث 
لتنال  طبقا   45 وحققت  نف�صها 
التاأهل  وب��ط��اق��ة  البطولة  ذهبية 
الثاين  امل��رك��ز  يف  وتلتها  الومل��ب��ي��ة 
 40 بر�صيد  ماكيلال  الفنلندية 

الف�صية  امل��ي��دال��ي��ة  ون���ال���ت  ط��ب��ق��ا 
 2020 وتاأهلت معها اىل طوكيو 
الرامية  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  واح��ت��ل��ت 
 33 بر�صيد  �صكانال  ال�صرتالية 

طبقا لتنال امليدالية الربونزية.
وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د ب���ط���ول���ة ال���رج���ال 
ال���ي���وم جولتني  ال��ب��ط��ول��ة  ت�����ص��ه��د 
ثم   “ واخل���ام�������ص���ة  ال����راب����ع����ة   “
فيها  �صيحظى  وال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ات 
الف�صل  هم  رم��اة  ل�صتة  بامل�صاركة 
رقميا بعد اجلولت اخلم�س وكان 
�صهد  ق��د  للبطولة  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
تعر  ا�صتمرار  رغم  قوية  مناف�صة 

ال���رم���اة وخ��ا���ص��ة البطال  م��ع��ظ��م 
بال�صدارة  ان��ف��رد  وق���د  امل��ع��روف��ني 
عقب نهاية اجلولة الثالثة الرامي 
طبقا   73 بر�صيد  اي��ن��ام  ال��رتك��ي 
يف  الكاملة  العالمة  حقق  ان  بعد 
فيما  وال��ث��ال��ث��ة  الثانية  اجل��ول��ت��ني 
املالطي  ن��ق��ط��ة  وب���ف���ارق  ي��الح��ق��ه 
رام  ث��م  طبقا   72 بر�صيد  ويليام 
ب��ورت��ري��ك��و ج���وا ازف��ي��دو والمل���اين 
على  وت�صاوى  طبقا   71 اندري�س 
بينهم  رم��اة  ت�صعة  اخلام�س  املركز 
ال�صطورة الت�صيكي جريي ليبتاك 
والبولندي  ���ص��ك��وت  والم���ري���ك���ي 

ت�����وم�����از وال���������ص��������رتايل ت���وم���ا����س 
والكرواتي ماركو واليطايل بيللو 
اندري�س  وال����ص���ب���اين  ج���وف���ي���اين 
حممد  ن��������دمي  وال����ب����اك���������ص����ت����اين 

والكوري اهن دميرينغ .
اما الرماة العرب فقد جاء اف�صلهم 
ث��الث��ة ه���م  امل�����ص��ري ع��ب��د العزيز 
حميلبة  واملغربي عبد املنعم بدين 
 69 بر�صيد  قمر  اأحمد  وامل�صري 
طبقا واحتلوا املراكز املركزين 14 
و15 و20 تباعا  يليهما اللبناين 
يف الركز 53 مروان عبد اللطيف 
والكويتي خالد امل�صف بر�صيد 66 

طبقا ثم الكويتي نا�صر املقلد غي 
املركز ال�61 بر�صيد 65 طبقا اأما 
ال�صام�صي  �صيف  حقق  فقد  رماتنا 
62 طبقا وخالد الكعبي 56 طبقا 
55 طبقا وهي  وحمد بن جم��رن 
نتائج بعيدة متاما عن املناف�صة ول 

تعك�س م�صتوى رماتنا اإطالقا .

اكتمال عقد رماة اال�سكيت 
اكتمل عقد منتخب منتخب رماية 
“ ال�صكيت”  الأطباق من الأب��راج 
بو�صول ال�صيخ �صعيد بن مكتوم بن 

را�صد اآل مكتوم وكان قد و�صل من 
و�صيف  م��ن حممد ح�صن  ك��ل  قبل 
ي�صارك  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  ف��ط��ي�����س 
الفريق يف املناف�صات التي �صتنطلق 
يومي الأربعاء واخلمي�س املوافقني 

. اجلاري  اأغ�صط�س  و20    19

�صارك الربازيلي نيمار دا �صليفا يف 
التدريب اجلماعي لفريقه باري�س 
�صان جريمان اأم�س ال�صبت، ع�صية 
م���واج���ه���ة ري�����ن يف ث�����اين ج����ولت 
القدم،  ل��ك��رة  ال��ف��رن�����ص��ي  ال�����دوري 
وذلك يف خ�صم حالة عدم اليقني 
املو�صم  يف  املهاجم  م�صتقبل  ب�صاأن 

اجلديد.
اأر�س  ال�صيلي�صاو على  وظهر جنم 
امل��ل��ع��ب يف ت��دري��ب��ات ب���ي اإ�����س جي 
مبابي  كيليان  زميليه  جانب  اإىل 

والأرجنتيني لياندرو باريدي�س.
يتحدث  وه��و  ظهر  بقليل  وبعدها 
بينما  �صيلفا  تياجو  م��واط��ن��ه  م��ع 
ب���ال���رك�������س �صمن  ي���ق���وم���ان  ك�����ان 

مترينات الإحماء.
املا�صية، كان نيمار  الأي��ام  وخ��الل 
بح�صب  لأن�������ه  م����ن����ف����ردا  ي����ت����درب 
يتبع  زال  م��ا  ال��ر���ص��م��ي��ة،  ال���رواي���ة 
برنامج تعايف انفرادي من الإ�صابة 
التي تعر�س لها يف يونيو حزيران 

املا�صي.
ومن املقرر اأن يعلن مدرب باري�س 
توما�س  الأمل�����اين  ���ص��ان ج���ريم���ان، 
اليوم،  ال�صحفي  املوؤمتر  توخل يف 
التي  رين،  ملباراة  الالعبني  قائمة 
�صيكون من املفاجئ اأن يظهر فيها 

ا�صم نيمار.
املهاجم  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اأ����ص���ب���ح  ف���ق���د 
و�صائعات  تكهنات  حمل  الربازيلي 
ع���دي���دة خ���الل ال���ف���رتة الأخ�����رية، 
�صان  ب��اري�����س  اأق���ر  بعدما  �صيما  ل 
باأنهما  وب���ر����ص���ل���ون���ة  ج�����ريم�����ان 
ي��ت��ف��او���ص��ان ب�����ص��اأن ع���ودة حمتملة 

لنيمار للنادي الكتالوين.
و���ص��اف��ر مم��ث��ل��ون ع��ن ال��رب���ص��ا اإىل 
واجتمعوا  املا�صي  الثالثاء  باري�س 
العا�صمة  لنادي  الريا�صي  باملدير 
اأن  يبدو  لكن  ليوناردو  الفرن�صية، 

الو�صع معقدا.
وبح�صب ت�صريبات ن�صرتها �صحف 
ف��رن�����ص��ي��ة ف����اإن ب��ي اإ�����س ج��ي يقبل 
مقرتح بر�صلونة باإدراج لعب اآخر 
لنيمار،  انتقال حمتملة  يف �صفقة 
لكنه يريد لعبني اثنني بالإ�صافة 
اإىل مبلغ ل يقل عن 100 مليون 
ي������ورو، يف ن��ق��ط��ة ت��ع��د ه���ي حمل 

اخلالف الرئي�صي بني الناديني.
ووف����ق����ا ل��ن��ف�����س ال���ت���ق���اري���ر، ف����اإن 
يريد  ج�����ريم�����ان  �����ص����ان  ب����اري���������س 
كوتينيو  فيليبي  الربازيلي  اإدراج 

ال�صفقة  ه��ذه  �صمن  ع��ام��ا(   27(
اأ�صبح  اخل��ي��ار  ه��ذا  لكن  املحتملة 
م�صتحيال الآن بعدما مت الإعالن 
الو�صط  لع��ب  رحيل  عن  اجلمعة 

لبايرن ميونخ الأملاين.
كما تقول تقارير اأخرى اإن بي اإ�س 
جي قد يبيع نيمار لريال مدريد، 
بح�صب  اإدارت���������ه،  ت�����زال  ل  ال�����ذي 
تتفاو�س  )ل���ي���ك���ي���ب(  ���ص��ح��ي��ف��ة 
ال��ب��اري�����ص��ي، م�صرية  ال���ن���ادي  م���ع 
اإىل ح����دوث ت��وا���ص��ل م��ب��ا���ص��ر بني 

الطرفني الأربعاء املا�صي. 

وجه اأتلتيك بلباو �صدمة من العيار 
اخل�صارة  باإحلاق  لرب�صلونة،  الثقيل 
اجلولة  يف  ب�������ال���ب���ل���وغ���ران���ا  الأوىل 
الإ�صباين،  ال���دوري  م��ن  الفتتاحية 
ل��ي�����ص��ح��و ج��م��ه��ور ال��ك��ات��ال��وين على 
واق����ع م���ر، ب��ع��ي��د ع��ن الأح�����الم التي 
للمو�صم  ال��ف��ري��ق  زي��ن��ت حت�����ص��ريات 

اجلديد.
وحقق بر�صلونة نتائج رائعة يف الفرتة 
الفوز على  اأب��رزه��ا  ك��ان  التح�صريية 
كاأ�س  نابويل مرتني، والتتويج بلقب 
اآر�صنال  ح�صاب  على  غامرب  ج��وه��ان 
اإدارة  اأب����رم����ت  ب��ي��ن��م��ا  الإجن����ل����ي����زي، 
اأبرزها  كان  ممتازة،  تعاقدات  النادي 

�صم الفرن�صي اأنطوان غريزمان.
ولكن حامل لقب الدوري الإ�صباين، 
امل���ب���اراة الف��ت��ت��اح��ي��ة خارج  ع��ان��ى يف 
اأمام  �صان مامي�س،  اإ�صتاد  اأر�صه على 
ال���ذي ح��ق��ق مفاجاأة  ب��ل��ب��او،  اأت��ل��ي��ت��ك 
ب��ه��دف هدف   0-1 ب��ال��ف��وز  م��دوي��ة 
نهاية  قبل  القاتل  الوقت  يف  اأدوري���ز 

اللقاء بدقيقتني.
بر�صلونة  ج��م��ه��ور  ي��ت��وق��ع  ي��ك��ن  ومل 
اأن ت��اأت��ي ب��داي��ة ال��ف��ري��ق يف ال���دوري 
ال�صورة،  ب���ه���ذه  خم��ي��ب��ة  الإ����ص���ب���اين 
ال�����ص��ل��ب��ي��ات على  ت��ق��ت�����ص��ر  ب��ي��ن��م��ا مل 
الفني  اجلهاز  تلقى  ولكن  الهزمية، 

املهاجم  ب���خ���روج  ج����دي����دة،  ���ص��دم��ة 
الأوروغ��������وي��������اين ل���وي�������س ����ص���واري���ز 

م�صاباً.
بالن�صبة  جم������دداً  ت���اأك���د  امل���ق���اب���ل  يف 
النجم  غياب  اأن  “البلوغرانا”  اإىل 
الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي عن 
وموؤثرة  فارقة  عالمة  يعد  الفريق، 
الالعبني،  اأداء  ع��ل��ى  ���ص��ل��ب��ي  ب�����ص��ك��ل 

وهو قد يجعل اإدارة النادي ت�صتعجل 
اإجراء تعديالت ثورية قبل غلق باب 

القيد.
ويظل ا�صم الربازيلي نيمار دا �صيلفا 
متنح  اأن  ت�صتطيع  التي  الأ�صماء  من 
بر�صلونة قوة رائعة يف خط الهجوم، 
خ��ا���ص��ة م��ع رغ��ب��ة ال��الع��ب نف�صه يف 
ال��رح��ي��ل ع��ن ب��اري�����س ���ص��ان جريمان 

والعودة اإىل ناديه ال�صابق.
فيليبي  ال�����ربازي�����ل�����ي  رح����ي����ل  وم������ع 
الأملاين،  ميونخ  بايرن  اإىل  كوتينيو 
اأم��ام نيمار  �صتكون الأب��واب مفتوحة 
لالن�صمام اإىل ت�صكيلة “البلوغرانا”، 
افتتاح  يف  امل��ف��اج��ئ��ة  اخل�������ص���ارة  وم����ع 
ال������دوري ق���د ن�����ص��اه��د ح�����ص��م �صفقة 

الالعب الربازيلي يف الأيام املقبلة.

االأ�سرتالية بيني حت�سد ذهبية »الرتاب«

لينام ينفرد ب�سدارة بطولة الرجال و 
»املالطي« ويليام يالحقه 

�سرحان املعيني يفتتح بطولة الإمارات ل�سطرجن الرجال 

تدريبات باري�ض �سان جريمان
 ت�سهد عودة املتمرد

هل يلجاأ بر�سلونة اإىل نيمار 
لتجاوز �سدمة بلباو؟

•• ال�صارقة-الفجر

 توجه منتخب الدراجات للكبار اأم�س اإىل اأندوني�صيا للم�صاركة يف الطواف 
الدويل الذي يعد من اأقوى الطوافات التي تقام يف قارة اآ�صيا وي�صارك فيه 
نخبة من اأقوى املنتخبات والفرق العاملية وتبلغ م�صافة الطواف الذي يقام 
مراحل   5 يف  كلم   814 اجل��اري  اأغ�صط�س   23 19 اىل  يف الفرتة من 
والدراجني  م���ريزا  حممد  يو�صف  املنتخب  ق��ائ��د  البعثة  وت�صم  �صعبة   

اأحمد املن�صوري وجابر املن�صوري و�صيف معيوف وخالد معيوف واملدرب 
�صريف عبد اهلل والثنائي الفني مايكل وجون  ..

املكثفة  ا�صتعداداته  لربنامج  مكمال  الطواف  يف  منتخبنا  م�صاركة  وتاأتي 
اآ�صيا  وكاأ�س  �صتقام يف م�صر  التي  والطريق  للم�صمار  العربية  للبطولت 
للم�صمار يف الهند وتايالند حيث انتظم من قبل يف مع�صكر خارجي ناجح 
اأقيم يف اأ�صبانيا وتبعه مع�صكر داخلي يف املنطقة ال�صرقية واأ�صبح الآن يف 
أمت جاهزية..                                                                                                                                         ا

منتخب الدراجات  غادر اإىل اأندوني�سيا 
للم�ساركة يف الطواف الدويل 
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اأع��ل��ن ن����ادي ���ص��ان اأن��ت��ون��ي��و �صبريز 
الأمريكي  ال����دوري  يف  يلعب  ال���ذي 
باأنه  ال�����ص��ل��ة  ك����رة  يف  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
الذي   9 رق���م  القمي�س  �صي�صحب 
توين  الفرن�صي  جنمه  يحمله  ك��ان 
باركر بعد اعتزال الأخري اللعبة يف 

حزيران يونيو املا�صي.
ب���ارك���ر يف �صقف  و���ص��ُي��ع��ل��ق ق��م��ي�����س 
�صنرت” يف  ت��ي  اأن���د  ت��ي  “اأي  ملعب 
خالل  نوفمرب  الثاين  ت�صرين   11
مواجهة  يف  ل�صبريز  الأوىل  امل��ب��اراة 
ممفي�س غريزليز يف م�صتهل مو�صم 

.2020-2019
العا�صر يف  باركر الالعب  و�صي�صبح 
تاريخ �صبريز الذي ي�صحب قمي�صه 
 ،)12( ب��وي��ن  ب��رو���س  اىل  لين�صم 
ايليوت  ���ص��ون   ،)21( دن���ك���ان  ت��ي��م 
)32(، جورج جرفني )44(، مانو 
جون�صون  اف��ري   ،)20( جينوبيلي 
ديفيد   ،)00( م����ور  ج����وين   ،)6(
�صيال�س  وجيم�س   )50( روبن�صون 

.)13(
18 م���و����ص���م���ا يف  ب����ارك����ر  وخ����ا�����س 

للمحرتفني  الأم����ريك����ي  ال������دوري 
اأن��ت��ون��ي��و حيث  ���ص��ان  م��ع   17 بينها 
اأربع مرات واختري  اللقب  قاده اىل 
اأوف  البالي  نهائيات  لعب  اأف�صل 
اأول  ب��ال��ت��ايل  لي�صبح   2007 ع���ام 

لعب اأوروبي ينال هذا ال�صرف.
ومي��ل��ك ب��ارك��ر ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ص��ي يف 
تاريخ  يف  احلا�صمة  التمريرات  عدد 

�صبريز مع 6829 متريرة.
وخا�س باركر ما جمموعه 1254 

مباراة يف الدوري الأمريكي )بينها 
و�صجل  اأنتونيو(  �صان  مع   1198
معدل مقداره 5ر15 نقطة، و6ر5 
يف  متابعات  و7ر2  حا�صمة  متريرة 

املباراة الواحدة.

من  نيمار،  جرمان،  �صان  باري�س  فريق  جنم  عالج  اأن  �صبق  طبيب  ح��ذر 
انتكا�صة  يواجه  قد  لأن��ه  مبكرا،  الر�صمية  املباريات  اإىل  الالعب  ع��ودة 

جديدة جراء الإ�صابة ذاتها خالل املباريات.
ناديه  اإىل  بالنتقال  وب��ق��وة  م��وؤخ��را  ارت��ب��ط  ن��ي��م��ار،  ا���ص��م  اأن  وم��ع 

ال�صابق بر�صلونة اأو املناف�س العتيد ريال مدريد الإ�صبانيني هذا 
ال�صيف، اإل اأنه ما زال ممنوعا من اللعب بعد اإ�صابته يف قدمه 
اأمريكا الأخ��رية، نظرا لأنه ما زال  قبل انطالقة بطولة كوبا 

يخ�صع لربنامج اإعادة التاأهيل اخلا�صة به.
نادي  يف  الطبي  للجهاز  ال�صابق  للرئي�س  ووفقا 

اإ�صابة  اإري��ك رولن��د فاإن  باري�س �صان جرمان 
القدم،  م�صط  يف  املتكررة  الربازيلي  النجم 

بانتكا�صة  ال��واق��ع  “يف  تت�صبب  اأن  ميكن 
مبكر  وق��ت  يف  للعب  ع��اد  “اإذا  لنيمار 

جدا«.
ت�صريحات  يف  رولن���������د  واأ�������ص������اف 
“قدم  اإن  باريزيان”  “لو  ل�صحيفة 

نيمار رقيقة للغاية وخطر النتكا�س يف 
م�صط القدم اخلام�س مرجح للغاية”، 

ب��ح�����ص��ب م���ا ذك�����رت ���ص��ح��ي��ف��ة “ميل 
اأونالين” الربيطانية.

غري اأن رولند �صدد على اأن اإ�صابة 
حاليا،  مت���ام���ا  م�����ص��ت��ق��رة  ن��ي��م��ار 

بعد اأن جنح الأطباء واجلراحون يف “دمج خط الك�صر بالكامل يف م�صط 
القدم اخلام�س«.

من  عانى  الربازيلي  ال��دويل  الالعب  اأن  بالذكر  اجلدير 
اإ�صابات يف القدم خالل فرتة وج��وده مع عمالق دوري 
الدرجة الأوىل الفرن�صي، وكانت الإ�صابة الأوىل حدثت 
�صارت  بحيث   ،2019 يناير  يف  ثم   2018 فرباير  يف 
للنجم  للقلق  م�����ص��در  اأك����رب  امل��ت��ك��ررة  الإ����ص���اب���ات  ه���ذه 

الربازيلي.
وقد يوؤدي هذا اإىل تاأجيل تلك الأطراف املهتمة، بر�صلونة 
وم���دري���د، ال��ق��ي��ام ب���اأي حت��رك��ات خ���الل ف���رتة النتقالت 

ال�صيفية بخ�صو�س الالعب البالغ من العمر 27 عاما.
و�صيغيب النجم الربازيلي نيمار عن مباراة فريقه باري�س 
�صان جرمان �صد رين املقررة اليوم الأحد يف املرحلة الثانية 
اأعلن مدرب الفريق  من بطولة فرن�صا لكرة القدم بح�صب ما 

الأملاين توما�س توخل.
اليوم  املجموعة  م��ع  ال��ت��دري��ب��ات  نيمار  يكمل  “مل  ت��وخ��ل  وق���ال 
ل  امل��ب��اراة  لبدء  اليه  بالن�صبة  مبكرا  ال��وق��ت  ي��زال  ل  )ال�صبت(. 
اآخر  اأ�صبوعا  ننتظر  مبكر.  الأم���ر  معقله.  يف  ري��ن  �صد  �صيما 

ليعاود التمارين مع املجموعة«.
لها  تعر�س  كاحله  يف  اإ�صابة  م��ن  يتعافى  ال��ذي  نيمار  وك��ان 
حزيران/يونيو   6 يف  قطر  �صد  ب���الده  منتخب  �صفوف  يف 
التي  امريكا  كوبا  بطولة  عن  الغياب  اىل  وا�صطرته  املا�صي 
فريقه  م��ب��اراة  ع��ن  غ��اب  بلقبها،  وت��وج��ت  ب��الده  ا�صت�صافتها 
الفتتاحية يف الدوري �صد نيم )-3�صفر( ال�صبوع املا�صي.

ويف �صوؤال عن م�صتقبل نيمار قال توخل “يف الوقت احلايل، 
الآن  اما  �صهر.  بعد  يقفل  النتقالت  باب  لدينا حل.  لي�س 
اذا مل  ���ص��يء.  ���ص��ان ج��رم��ان، مل يتغري  باري�س  فهو لع��ب 
يكن هناك من حل، �صيبقى معنا فهو مرتبط بعقد لثالث 

�صنوات«.
وي��اأت��ي غ��ي��اب نيمار ع��ن م��ب��اراة ري��ن و���ص��ط ت��اأك��ي��د املدير 
بان  ليوناردو  ومواطنه  جرمان  �صان  باري�س  يف  الريا�صي 
بر�صلونة  مع  حمادثات  يجري  الفرن�صية  العا�صمة  فريق 
يف  م�صريا  الكاتالوين  الفريق  اىل  الربازيلي  النجم  لعودة 
ال��وق��ت ذات���ه ب��ان ه��ذه امل��ح��ادث��ات مل ت�صفر ع��ن نتيجة حتى 

الآن.

النجم الربازيلي يغيب عن مباراة رين اأي�سا 

طبيب �سان جرمان: قدم نيمار رقيقة.. والنتكا�سة واردة

•• دبي-الفجر:

اأ�صاد العقيد علي خلفان املن�صوري نائب مدير الإدارة العامة لإ�صعاد املجتمع يف 
�صرطة دبي بجهود فرق �صرطة دبي الريا�صية خالل املو�صم الريا�صي 2018-

اأثمر عن حتقيق �صرطة دبي درع التفوق الريا�صي العام للمو�صم،  2019، والذي 
وذلك بعد اأن جمعت ر�صيداً بلغ 313 نقطة، ليكون اإجمايل الدروع التي ح�صلت 

عليها خالل املوا�صم ال�صابقة 12 درعاً.
وقال العقيد املن�صوري اإن هذا الإجناز ياأتي كنتيجة لهتمام اللواء عبداهلل خليفة 
م�صاعد  بخيت  �صعيد  حممد  ال��ل��واء  ومتابعة  دب��ي،  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري، 
مدير  �صهيل  خالد  والعميد  والتجهيزات،  املجتمع  اإ�صعاد  ل�صوؤون  العام  القائد 
وو�صع  الريا�صي،  املو�صم  يف  امل�صاركة  باملنتخبات  املجتمع،  لإ�صعاد  العامة  الإدارة 
اخلطط والربامج التدريبية املنا�صبة لهم، ما اأ�صهم ب�صكل كبري يف ح�صول �صرطة 

دبي  ل�صرطة  ال�صابقة  الريا�صية  املنجزات  على  واملحافظة  ال��درع،  هذا  على  دبي 
من بطولت متنوعة، وال�صعي لتحقيق املزيد، وذلك يف اإطار حر�صهم على دعم 

الريا�صة ال�صرطية والرتقاء مب�صتواها نحو الأف�صل.
وثمن دور احتاد ال�صرطة الريا�صي والهتمام الدائم لتطوير الريا�صة ال�صرطية، 
وعمل اأن�صطة وم�صابقات متنوعة، وهو ما انعك�س اإيجاباً وجتلى يف امل�صتوى العايل 

للم�صاركني يف البطولة، مقدماً لهم ال�صكر والتقدير على هذا النجاح امل�صتمر. 

ال�سابقة امل�ا�سم  خالل  درعا  ح�سدت 12 

�سرطة دبي حتقق درع التفوق الريا�سي العام للمو�سم 2019-2018 

�سان اأنتونيو �سبريز ي�سحب 
القمي�ض رقم 9 

ال�صائعات  دجيكو  اإدي���ن  البو�صني  املهاجم  انهى 
ناديه  م���ع  ع��ق��ده  م���دد  ان  ب��ع��د  م�صتقبله  ح���ول 
اأعلن  كما  اإ�صافية  �صنوات  لثالث  روم��ا  احل��ايل 

نادي العا�صمة الإيطالية .
وك��ان دجيكو )33 عاما( مر�صحا لالنتقال اىل 
النهاية متديد  قرر يف  لكنه  اإنرتميالن  �صفوف 
عقده حتى 30 حزيران يونيو 2022 مع روما 
“لقد �صعرت مبدى مت�صك  وقال يف هذا ال�صدد 

امل�صوؤولني ببقائي. هنا يتوفر كل �صيء من اأجل 
للبقاء لفرتة  بالتايل  �صعيد  واأن��ا  الألقاب  اح��راز 

اأطول«.
عام  اأغ�صط�س  اآب  يف  روم���ا  اىل  دج��ي��ك��و  وان��ت��ق��ل 
الإنكليزي  �صيتي  مان�ص�صرت  من  قادما   2015
و�صجل  م��ب��اراة   179 فريقه  �صفوف  يف  وخا�س 
للدوري الإيطايل مو�صم  هدافا  وتوج  هدفا   87

.2017-2016

واأك����د روم���ا اأي�����ص��ا ت��ع��اق��ده م��ع امل���داف���ع الرتكي 
يلدرمي مرت �صيتني من جنكلريبريليغي مقابل 

بعقد خلم�س �صنوات. يورو  ماليني   3
يف  �صاد�صا  بحلوله  املن�صرم  املو�صم  روم��ا  واأن��ه��ى 
الدوري املحلي و�صيفتتح مو�صم 2020-2019 
باولو  الربتغايل  اجلديد  مدربه  بقيادة  اجلديد 
الأ�صبوع  نهاية  جنوى  �صد  ملعبه  على  فون�صيكا 

املقبل.

دجيكو ميدد عقده مع روما 

�صهد برج خليفة م�صاء اأم�س الأول عر�صا مميزا ل�صعار رابطة املحرتفني 
جاء  ال�14.  املحرتفة  الأندية  �صعارات  وكذلك  وم�صابقاتها  الإماراتية 
اأرماين  فندق  يف  اجل��دي��دة  لهويتها  الرابطة  اإط���الق  حفل  عقب  ذل��ك 

باإمارة دبي.
وح�صر احلفل املهند�س مروان بن غليطة رئي�س احتاد الإم��ارات لكرة 
الإماراتية  املحرتفني  راب��ط��ة  رئي�س  اجلنيبي  نا�صر  وع��ب��داهلل  ال��ق��دم 
و�صني ماجنيل مدير  العربية  الأندية  ال�صيخ مدير بطولة  اآل  وطالل 
�صركات  روؤ�صاء  الآ�صيوي  بالحتاد  القدم  كرة  وفعاليات  امل�صابقات  اإدارة 
ك���رة ال��ق��دم ب��الأن��دي��ة امل��ح��رتف��ة ومم��ث��ل��و امل��ج��ال�����س ال��ري��ا���ص��ي��ة ولعبو 
و�صيوف  والإعالميون  القدامى  الالعبون  املحرتفة  الأندية  ومدربو 

الرابطة من خمتلف اجلهات.
وافتتح احلفل بعر�س فيديو يت�صمن اأبرز اللقطات من املو�صم املا�صي 
تلته كلمة عبداهلل نا�صر اجلنيبي مو�صحا اأن الهوية اجلديدة تتما�صى 
الإمارات  الذي ت�صهده دولة  الع�صري  الفني والتكنولوجي  التطور  مع 

الرائدة دائما يف التميز والإبداع .

برج خليفة يتزين ب�سعار رابطة املحرتفني الإماراتية
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الفجر الريا�ضي

اأكد بايرن ميونخ حقيقة ال�صكوك 
البافاري  مب�صتقبل  حتيط  ال��ت��ي 
�صقط  بعدما  اجل��دي��د،  امل��و���ص��م  يف 
ح��ام��ل ل��ق��ب ال������دوري الأمل������اين يف 
ال���ت���ع���ادل م����ع ه���ريت���ا برلني  ف����خ 
“البوند�صليغا”،  افتتاح  يف   2-2
اأعلن  ال��ذي  نف�صه  اليوم  وذل��ك يف 
تو�صله لتفاق  النادي عن  خالله 
ل�صتعارة  الإ�صباين  بر�صلونة  مع 
ملدة  كوتينيو  فيليبي  ال��ربازي��ل��ي 

مو�صم واحد.
بايرن  من  اجليدة  البداية  ورغ��م 
وو���ص��ط جمهوره على  اأر���ص��ه  على 
بهدف  بالتقدم  اأرينا  األيانز  اإ�صتاد 
البولندي  امل���ه���اج���م  ط���ري���ق  ع����ن 
ل��ي��ف��ان��دوف��ي�����ص��ك��ي، ولكن  روب����ريت 
ال��ف��ري��ق ال�����ص��ي��ف رد ب��ه��دف��ني يف 
البلجيكي  ط��ري��ق  ع���ن  دق��ي��ق��ت��ني 
وال�صربي  ل���وك���ي���ب���اك���ي���و  دودي 
يدرك  اأن  قبل  غروجيت�س،  ماركو 
ليفاندوفي�صكي التعادل يف ال�صوط 

الثاين من ركلة جزاء.
نقطتني  “البافاري”  وخ�������ص���ر 
اللقب  الدفاع عن  مبكراً يف حملة 
املخاوف  ليوؤكد  متتالية،  مرات   7
بعد  ال��ف��ري��ق،  ع�صاق  عا�صها  ال��ت��ي 
الهولندي  هما  اأ�صطورتني،  رحيل 
اأري����ن روب����ني، وال��ف��رن�����ص��ي فرانك 

ريبريي.
الأمل�����اين  ال���ن���ادي  اإدارة  واأب����رم����ت 
النتقالت  �صفقات قوية يف فرتة 
الإ�صباين  مع  بالتعاقد  ال�صيفية، 

ل��وك��ا���س ه��رين��ان��دي��ز ق���ادم���اً من 
بلغت  �صفقة  يف  م��دري��د  اأت��ل��ت��ي��ك��و 
يعد  اإذ  ي���ورو،  مليون   80 قيمتها 
ال���الع���ب ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 23 
عاماً من اأقوى �صفقات الفريق يف 

ال�صنوات الأخرية.
مع  “البافاري”  ت���ع���اق���د  ك���م���ا 
الفرن�صي ال�صاب بينجامني بافارد، 
اأحد جنوم منتخب فرن�صا يف كاأ�س 
الالعب  اأح��رز  اإذ   ،2018 العامل 
هدفاً  عاماً   23 العمر  من  البالغ 
الأرجنتني،  م��رم��ى  يف  ي��ن�����ص��ى  ل 
من  ق����ادم����اً  ب���اي���رن  اإىل  وان�������ص���م 
���ص��ت��وت��غ��ارت الأمل������اين م��ق��اب��ل 35 

مليون يورو.
كانت  ال��ق��وي��ة  ال�صفقات  اآخ���ر  اأم���ا 
الكرواتي  امل��ه��اج��م  م���ع  ال��ت��ع��اق��د 
اإنرت  من  ق��ادم��اً  بري�صيت�س  اإي��ف��ان 
�صبيل  ع���ل���ى  الإي�����ط�����ايل  م����ي����الن 
بينما  واح���د،  مل��دة مو�صم  الإع����ارة 
ال�صاب  الالعب  مع  النادي  تعاقد 
 19 العمر  من  البالغ  فيتي  ج��ان 
عاماً قادماً من هامبورغ مقابل 3 

ماليني يورو.
يف امل��ق��اب��ل ج��اء اإع���الن ب��اي��رن عن 
تو�صله اإىل مع بر�صلونة الإ�صباين 
فيليبي  ال����ربازي����ل����ي  ل����ص���ت���ع���ارة 
ليعيد  واح��د،  مو�صم  ملدة  كوتينيو 

الأمل جلمهور النادي الأملاين حول 
املو�صم  يف  الفريق  �صفوف  تقوية 
يعد  كوتينيو  اأن  خا�صة  اجل��دي��د، 
من اأبرز الالعبني الربازيليني يف 
مع  وبالتحديد  الأخ��رية  ال�صنوات 

ليفربول الإجنليزي.
كوتينيو  ان�������ص���م���ام  ي����ك����ون  وق�����د 
الإنقاذ  مبثابة  “البافاري”  اإىل 
بالن�صبة له، بعدما عانى يف املو�صم 
امل��ا���ص��ي م���ع ب��ر���ص��ل��ون��ة، ودخ����ل يف 
“البلوغرانا”،  جمهور  مع  �صدام 
كبرية  ف���ر����ص���ت���ه  ����ص���ت���ك���ون  ح���ي���ث 
لإث�����ب�����ات وج��������وده م����ن ج����دي����د يف 

“البوند�صليغا«.

�صواريز  لوي�س  الأوروغ��وي��اين  بر�صلونة  مهاجم  يعاين 
اأ�صارت  وقد  ناديه  اأعلن  كما  ال�صاق  ربلة  يف  اإ�صابة  من 
تقارير �صحافية عن اإمكانية غيابه عن املالعب لفرتة 

قد متتد �صهرا.
وخرج �صواريز م�صابا يف املباراة الفتتاحية التي خ�صرها 
ال��دوري الإ�صباين �صد اتلتيك بلباو اجلمعة  فريقه يف 

)�صفر1-( اآواخر ال�صوط الأول.
الالعب  “تعر�س  ف��ي��ه  ج���اء  ب��ي��ان��ا  ب��ر���ص��ل��ون��ة  واأ����ص���در 

لإ�صابة يف ربلة ال�صاق اليمنى” من دون ان يك�صف عن 
فرتة غيابه عن املالعب.

“موندو  ب��ي��ن��ه��ا  ع�����دة  اإ����ص���ب���ان���ي���ة  ����ص���ح���ف  وب���ح�������ص���ب 
املباراة  ع��ن  حتما  �صيغيب  ���ص��واري��ز  ف��ان  ديبورتيفو”، 
25 احلايل  املقبلة لفريقه �صد ريال بيتي�س الأحد يف 
ويحوم ال�صك بقوة حول م�صاركته يف املباراة التالية �صد 
اأو�صا�صونا يف 31 منه. وبالتايل قد يغيب حتى اىل ما 
بعد فرتة التوقف للمباريات الدولية على ان يعود �صد 

فالن�صيا يف 14 اأيلول/�صبتمرب املقبل.
وي��غ��ي��ب اأي�����ص��ا ل��الإ���ص��اب��ة ذات��ه��ا ق��ائ��د ال��ف��ري��ق وجنمه 
فريقه  مرافقة  من  منعته  مي�صي  لوينيل  الأرجنتيني 
يخو�س  قد  لكنه  اأ�صبوعني،  قبل  الأمريكية  جولته  يف 

مباراة فريقه املقبلة �صد بيتي�س.
املا�صيني  املو�صمني  يف  اللقب  حامل  بر�صلونة  ان  يذكر 
الدوري  يف  افتتاحية  م��ب��اراة  يف  ل��ه  خ�صارة  ب���اأول  مني 

املحلي منذ عام 2008.

بر�سلونة يوؤكد اإ�سابة �سواريز 

انتقد املدرب الأملاين لفريق ليفربول يورغن كلوب 
ال�صلوك الأرعن للجماهري و”غزاة املالعب” بعد 
الحتياطي  املرمى  حار�س  مع  عر�صي  ا�صطدام 
اأدريان اأدى اإىل اإ�صابته، وو�صف ما حدث باأنه اأمر 

جماح  ب��ك��ب��ح  اجل���م���اه���ري  وط���ال���ب  “جنوين”، 
اأنف�صهم.

كا�صتيو  اأدري���ان  البديل  امل��رم��ى  ح��ار���س  وا�صطر 
وزيادة  الكاحل،  يف  اإ�صابة  مع  امللعب  مغادرة  اإىل 
املقبلة  املباراة  الفريق يف  ال�صكوك حول م�صاركة 

اأمام �صاوثمبتون على ملعب الأخري اأم�س.
“الريدز”  ل��ه م��ع  ان��ط��الق��ة  اأول  اأدري����ان  وح��ق��ق 
اأمام  اإنقاذ ركلة اجلزاء احلا�صمة  عندما جنح يف 
اأبراهام يف ركالت الرتجيح  لعب ت�صل�صي تامي 

النهائية لبطولة كاأ�س ال�صوبر يوم الأربعاء.
ول��ك��ن، وح��ني ك��ان يحتفل م��ع زم��الئ��ه يف 
موؤيدي  اأح����د  ان���دف���ع  ال��ف��ري��ق، 
اقتحموا  مم�����ن  ل���ي���ف���رب���ول 
لالحتفال،  امل��ل��ع��ب  اأر������س 
بقدم  ق����دم����ه  وارت����ط����م����ت 
الإ�صباين،  امل��رم��ى  ح��ار���س 
وت�صبب باإ�صابته يف كاحله، 
ودخل ليفربول بالتايل يف 
اإ�صابة  بعد  حقيقي  م���اأزق 
الأ�صا�صي  امل��رم��ى  ح��ار���س 
مل  اإذ  اأي�صا،  بيكر  األي�صون 
يبق اأمامه اإل اختيار حار�س 
اأندي  الثالث  البديل  املرمى 
العمر  البالغ من  لونريغان، 

عاما.  35
وع�������رب ي�����ورغ�����ن ك����ل����وب عن 
اأدري����ان،  اإ���ص��اب��ة  غ�صبه م��ن 
م�صريا اإىل اأن اأحد موؤيدي 
الريدز “قفز عن احلاجز، 
وط������ارده رج�����ال الأم����ن 
وي�صرب  ينزلق  اأن  قبل 

كاحل حار�س املرمى«.

وو�صف كلوب الأمر باأنه “جنون”، وفقا ملا ذكرته 
�صحيفة “اإندبندنت” الربيطانية.

م��دى حبنا  “لي�س هناك �صك يف  واأ���ص��اف قائال 
جلماهرينا.. ولكن اإذا كان باإمكانهم التوقف عن 
�صيتي،  مان�ص�صرت  �صد  لعبنا  فعندما  ذل��ك،  فعل 
دخ��ل �صخ�س م��ا اأر����س امل��ل��ع��ب.. وك��ذل��ك احلال 

اأمام فريق نوريت�س �صيتي«.
)التي  الفتاة  ح�صلت  “لقد  �صاكيا  كلوب  وت��اب��ع 
اأوروبا  اأبطال  اأر�س امللعب( يف نهائي دوري  غزت 
على اأموال جراء ذلك، ل اأعرف ما ميكنك فعله 

اإزاء هذا الأمر«.
وجود  ع��دم  بفكرة  معجب  اأن��ه  اإىل  كلوب  واأ���ص��ار 
اأ�صوار داخل املالعب، لكنه �صدد على اأن هذا يعني 

اأن على امل�صجعني اأن يتحملوا م�صوؤولية كبرية.
اأن  ال�صخ�س ل ي�صتطيع  “اإذا كان  واأو�صح قائال 
يتما�صك ويكبح اأو يوقف نف�صه قبل دخول امللعب، 
من  منعه  ب��ه  املحيطني  امل�صجعني  على  فيجب 
اإن��ه لأم��ر جنوين،  ذل��ك.. الأم��ر لي�س م�صحكا.. 
تراه وتعتقد اأنه رائع”، واأ�صاف مت�صائال “كيف 

ميكن اأن يحدث �صيء مثل هذا؟«
“بالأم�س.. كان  اأدريان، قال كلوب  وحول اإ�صابة 
مو�صع الإ�صابة متورما.. حتدثت اإليه وقال اإنه 
لن  ون��رى..  ننتظر  اأن  علينا  لكن  بكثري،  اأف�صل 
اأنه  اإىل  واأ���ص��ار  طبية”،  فحو�س  لإج���راء  يذهب 
ما  على  �صيء  كل  ب��دا  املرمى  روؤيته حلار�س  بعد 

يرام واأنه اأ�صبح اأف�صل حال.
اليوم  ال��ق��رار  اتخاذ  �صيتم  اأن��ه  على  كلوب  و�صدد 
ال�صبت، حيث ل توجد فر�صة لتخاذ هذا القرار 

يف وقت مبكر.
الأ�صا�صي  امل��رم��ى  ح��ار���س  اإ���ص��اب��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
لليفربول األي�صون بيكر دفعت الفريق اإىل التعاقد 

مع لونريغان بعقد ق�صري الأجل.

كلوب غا�سب من جماهري ليفربول: 
ما حدث اأمر جنوين

اعرتف مدرب بر�صلونة اإرن�صتو فالفريدي اأن اأهم عوامل خ�صارة فريقه 
اأمام اأتلتيك بلباو على ملعب �صان مامي�س يف انطالقة الدوري الإ�صباين، 
كانت غياب الفاعلية يف ال�صوط الأول وعدم ترجمة ال�صيطرة على الكرة 

اإىل اأهداف خا�صة مع خلق “فر�س حمدودة«.
الذي قدمناه  الأول مب�صتوانا  ال�صوط  نظهر يف  “مل  فالفريدي:  وقال 
على  نهيمن  مل  م�صتوانا،  ع��ن  للغاية  بعيدين  كنا  اأخ���رى،  مباريات  يف 
اأن الفر�س املحققة للت�صجيل كانت من ن�صيبنا،  جمريات الأم��ور رغم 
كنا بحاجة ملزيد من الفاعلية الهجومية يف ن�صف ملعبهم، وحققنا ذلك 

خالل ال�صوط الثاين«.
لنا  بالن�صبة  للغاية  ال�صعب  من  جعل  اخللف  يف  تكتلهم  “لكن  وتابع: 
باأنه كان يتعني  ت�صكيل خطورة، ومن هفوة واحدة جاء الهدف”، مقراً 

عليه اإخراج لوي�س �صواريز يف ال�صوط الأول ب�صبب اإ�صابة.
“يعاين متاعب ع�صلية وننتظر الفحو�صات لنعرف بال�صبط  واأو�صح: 
يف  نلعب  كنا  لأن��ن��ا  ال��ث��اين  ال�صوط  يف  حمظوظني  نكن  مل  ي�صكو،  مم��ا 
مثل  الهجمات  اإن��ه��اء  على  ق���ادر  ل��الع��ب  بحاجة  وك��ن��ا  اأثلتيك  مناطق 

لوي�س«.
واأ�صاف اأنه يف مثل هذا النوع من املواقف “ي�صبح طبيعياً افتقاد” جهود 
موؤكداً:  مامي�س،  �صان  مواجهة  ع��ن  والغائب  امل�صاب  مي�صي،  ليونيل 
من  ليو  بوا�صطتها  يتمكن  لعب  طريقة  على  معتادون  اأننا  “�صحيح 
تفكيك التكتالت، لكن يجب اأن نتعامل حينما يغيب وقد قدمنا مباريات 

رائعة بدونه، نحن بحاجة لفعل اأمور اأخرى«. 

فالفريدي: كان من الأف�سل اإخراج 
�سواريز يف ال�سوط الأول

ن�صف  ال��دور  اللقب  وحامل  اأول  امل�صنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�صربي  بلغ 
بفوزه  امل�صرب  كرة  يف  للما�صرتز  الأمريكية  �صين�صيناتي  دورة  من  النهائي 
اليابانية  7-6 )7-2( و6-1، يف حني تعر�صت  الفرن�صي لوكا بويل  على 
ناومي اأو�صاكا امل�صنفة اأوىل عامليا اىل ا�صابة يف ركبتها وباتت م�صاركتها يف 

بطولة فال�صينغ ميدوز حيث تدافع عن لقبها، مو�صع �صك.
وبات ديوكوفيت�س على بعد مباراتني فقط من احراز لقبه الرابع والثالثني 
يف دورات املا�صرتز لالألف نقطة ويف حال جنح يف ذلك �صي�صبح على بعد لقب 

واحد من الإ�صباين رافايل نادال حامل الرقم القيا�صي مع 35 لقبا.
وكان بوي ندا عنيدا لل�صربي يف املجموعة الأوىل وجره اىل جولة فا�صلة 

اأنهاها ديوكوفيت�س يف �صاحله 2-7.
وفر�س ديوكوفيت�س �صيطرته املطلقة عل املجموعة الثانية وح�صمها ب�صهولة 

دقيقة. و26  �صاعة  يف  واملباراة   1-6
وقال ديوكوفيت�س الذي خ�صع لعالج يف كوعه الأمين خالل املباراة “اأعتقد 
باإر�صاله  احتفظ كالنا  الأوىل.  املجموعة  لعب بطريقة جيدة جدا يف  بانه 

ب�صهولة حتى اجلولة الفا�صلة حيث حافظت على تركيزي وم�صتواي«.
وا�صاف “كان من املهم جدا يف مطلع املجموعة الثانية ان اأك�صر ار�صاله وهذا 

ما ح�صل«.
اأ�صرتاليا  بطولة  نهائي  ن�صف  يف  اأي�����ص��ا  ب��وي  تخطى  ديوكوفيت�س  وك���ان 
كانون  �صالم يف  ال��غ��ران��د  �صمن  ال��ك��ربى  الأرب���ع  ال��ب��ط��ولت  اأوىل  املفتوحة 

الثاين يناير املا�صي.
و�صيلتقي ديوكوفيت�س الرو�صي دانييل مدفيديف الفائز على مواطنه اندري 

روبليف 6-2 و3-6.
ال�صوي�صري  باإخراجه  ال�صابق  ال��دور  روبليف حقق مفاجاأة مدوية يف  وكان 

املخ�صرم روجيه فيدرر.
اما ميدفيديف، ف�صيحاول بلوغ النهائي لال�صبوع الثاين تواليا بعد خ�صارته 

نهائي تورونتو الكندية امام ال�صباين رافايل نادال.
ويتفوق ديوكوفيت�س على مناف�صه الرو�صي بثالثة انت�صارات مقابل خ�صارة 
ايار/مايو  يف  كارلو  مونتي  دورة  يف  بينهما  الخ��ري  اللقاء  يف  كانت  واح��دة 

املا�صي.
باوتي�صتا  روبرتو  ال�صباين  ام��ام  خل�صارته  غا�صكيه  ري�صار  الفرن�صي  وث��اأر 
 )2-7( 6-7 اغوت يف دورة تورونتو الكندية الأ�صبوع املا�صي وتغلب عليه 

و3-6 و6-2 ليبلغ الدور ن�صف النهائي.
جمموع  يف  خ�صارتني  مقابل  انت�صارات  باربعة  يتقدم  ال�صباين  ي��زال  ول 

لقاءات الالعبني.
الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  الفتق  لزال���ة  لعملية  خ�صع  ال��ذي  غا�صكيه  وق��ال 
املا�صي “كان الفوز على روبرتو رائعا. لقد اجربت على التوقف عن اللعب 
لفرتة �صتة ا�صهر يف مطلع العام احلايل. كنت خائفا بع�س ال�صيء من العودة 

اىل املالعب لكني �صعيد للروح القتالية التي اظهرتها هنا. اأمر جنوين ان 
ابلغ الدور ن�صف النهائي من �صين�صيناتي يف مثل �صني )33 عاما(«.

واو�صح “فقدت احليوية يف نهاية املجموعة الثانية وكان علّي القتال بقدر 
ما ا�صتطيع. لقد تغلبت عليه من خالل تركيزي ولعبي الهجومي«.

و�صيلتقي غا�صكيه يف ن�صف النهائي مع البلجيكي دافيد غوفان الذي تاأهل 
بعد ان�صحاب مناف�صه الياباين يو�صيهيتو ني�صيوكا بداعي املر�س.

اوىل ولدى ال�صيدات، ا�صطرت اليابانية ناومي  امل�صنفة  اأو�صاكا 
عامليا اىل الن�صحاب من مباراتها �صد 
والنتيجة  كينان  �صوفيا  الأم��ريك��ي��ة 
ل�صالح  و-2�صفر  و6-1   4-6
اليابانية يف  وذل���ك لإ���ص��اب��ة  الأخ���رية 

ركبتها.
املباراة  خ���الل  ل��ل��ع��الج  اأو���ص��اك��ا  وخ�صعت 

لكنها مل تتمكن من اكمالها ما ر�صم عالمة 
لقبها يف  الدفاع عن  قدرتها يف  ا�صتفهام حول 

بطولة الوليات املتحدة املفتوحة على مالعب 
فال�صينغ ميدوز التي تنطلق يف 26 احلايل.

اح����رزت لقب  امل��ا���ص��ي  “العام  اأو���ص��اك��ا  وق��ال��ت 
هذا  ام��ا  املفتوحة،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  بطولة 

العام ف�صاأحاول امل�صاركة فيها«.
وا�صافت “ل اأفكر حتى بالتتويج بالبطولة 
يف الوقت احلايل، كل ما اريد هو ان احظى 
بالفر�صة لكي اأ�صارك فيها. اذا كانت هناك 
فهذا  البطولة،  عن  للغياب  واح��دة  ن�صبة 

اأمر يقلقني«.
بارتي  اأ�صلي  الأ�صرتالية  بلغت  املقابل،  يف 
امل�صنفة ثانية عامليا الدور ن�صف النهائي 
ال��ي��ون��ان��ي��ة م��اري��ا �صاكاري  ب��ف��وزه��ا ع��ل��ى 

و-6�صفر. و2-6   7-5
الأول  املركز  ا�صتعادة  بارتي  وت�صتطيع 
اأو�صاكا والذي  يف الت�صنيف العاملي من 
خ�����ص��رت��ه م��ط��ل��ع ال���ص��ب��وع احل����ايل، اإذا 
جنحت يف بلوغ املباراة النهائية للدورة 
�صل�صلة  �صمن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة 
فال�صينغ  ل��ب��ط��ول��ة  ا���ص��ت��ع��دادا  دورات 

ميدوز.
النهائي  ن�صف  يف  “اأنا  ب��ارت��ي  وق��ال��ت 

للمرة الوىل هنا. ل اأفكر يف الت�صنيف اإطالقا.األعب كل مباراة على حدة«.
انا  رائعا حاليا.  رائعة مع فريقي ومو�صما  اع��وام  “ام�صيت ثالثة  وتابعت 

�صعيدة لتواجدي يف ن�صف النهائي يف �صين�صيناتي«.
اأر�صلت  والثالثة.  الثانية  املجموعتني  يف  �صربا  اأكر  “كنت  واو�صحت 
كرة  اأف�صل  العب  اأه��دايف.  ا�صابة  يف  وجنحت  اأف�صل  بطريقة 
ا�صتطيع  وبالتايل  وا�صحا  يكون تفكريي  م�صرب يل عندما 

التنويع يف لعبي«.
واحتاجت بارتي التي توجت بطلة لرولن غارو�س الفرن�صية 
يف حزيران/يونيو املا�صي اىل �صاعة و44 دقيقة حل�صم املباراة 
�صفتالنا  الرو�صية  مع  املقبل  ال��دور  يف  و�صتلتقي  �صاحلها  يف 
كوزنت�صوفا الفائزة على الت�صيكية كارولينا بلي�صكوفا 6-3 

و7-6 )7-2( و3-6.
ال�صتونية  م��ع  لبارتي  الخ���رية  امل��ب��اراة  �صيناريو  وت��ك��رر 
قبل  الوىل  امل��ج��م��وع��ة  خ�����ص��رت  ع��ن��دم��ا  كونتافيت  اآن��ي��ت 
مع  مباراتها  يف  ل��واح��دة،  مبجموعتني  فائزة  تخرج  ان 

�صاكاري التي ح�صمت الوىل ب�صعوبة 5-7.
لكن بارتي �صرعان ما ا�صتعادة توازنها وقلبت المور 
يف �صاحلها متاما بعد ذلك، فلم جتد اي �صعوبة 
مناف�صتها  على  اجهزت  ثم  الثانية  يف ح�صم 

مبجموعة ثالثة “نظيفة«.

اإ�سابة اأو�ساكا تهدد م�ساركتها يف فال�سينغ ميدوز 

ديوكوفيت�ض اإىل ن�سف نهائي دورة �سين�سيناتي 

امل�سلحة امل�سرتكة �سعار �سفقة 
بايرن ميونخ وكوتينيو



يخبز البيتزا مع البطيخ!
لكن  اإ�صافتها،  تتم  التي  املكونات  بح�صب  البيتزا  م��ذاق  يختلف 
اأح���د م�صتخدمي م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ذه���ب ب��ع��ي��داً يف 
اإىل البيتزا التي قام  اختيار مكوناته، واأ�صاف طبقة من البطيخ 

باإعدادها.
وبعد املناق�صات التي دارت ل�صنوات حول اإمكانية اإ�صافة الأنانا�س 
منحى  ال�صهري  ري��دت  موقع  م�صتخدمي  اأح��د  اأخ��ذ  البيتزا،  على 

اآخر، وقرر اأن ي�صع طبقة من البطيخ بدًل من ذلك.
ويقول الرجل الذي مل يتم الك�صف عن ا�صمه اإن الأمر بداأ كتحدي، 
لكنه ا�صتمتع كثرياً باملذاق الذي ح�صل عليه، بعد اإ�صافة البطيخ 

على البيتزا.
اأ�صع  ب���اأن  اأح��ده��م  امل��وق��ع حت���داين  على  املجهول  الطاهي  وك��ت��ب 
البطيخ على البيتزا، وقمت فعاًل بذلك، وبعد اأن اأعجبني مذاقها، 

�صرت اأ�صع البطيخ ب�صكل دائم على فطائر البيتزا التي اأعدها.
الوقت  لبع�س  الفرن  يف  البيتزا  اأ�صع  اأنني  هو  اأفعله  ما  واأ�صاف 
حتى ت�صبح على و�صك اأن تن�صج، ثم اأ�صيف البطيخ واأعيد طهيها 

حتى ين�صج كل �صيء بالكامل.
ولقت هذه الفكرة ردود فعل متباينة بني م�صتخدمي املوقع، حيث 
بيتزا  ياأكلوا  اأن  ميكن  ل  اأنهم  واأك��دوا  باجلنون،  بع�صهم  و�صفها 
مع البطيخ، يف حني اعتربها اآخ��رون فكرة عبقرية، واأك��دوا اأنهم 

�صيجربون تطبيقها يف وقت ما.

ماذا فعل هذان الزوجان
 لك�سب التربعات 

بفربكة ولدة طفل  الأمريكية  بن�صلفانيا  زوج��ان من ولية  اُتهم 
اأكر من  واأ�صدقائهما، واحل�صول على  اأ�صرتيهما  ووفاته خلداع 

600 دولر من التربعات والهدايا. 
وال�صرقة  ب��اخل��داع  تتعلق  ت��ه��م��اً  ال��ولي��ة  يف  ال�����ص��ل��ط��ات  ووج��ه��ت 
وا�صتالم املمتلكات امل�صروقة، اإىل كل من كاي�صي وجيفري لنغ يوم 

اخلمي�س، بعد الك�صف عن خمططهما املف�صل.
وقالت ال�صرطة اإن كاي�صي )23 عاماً( ادعت اأنها حامل، و�صاركت 
املزعوم، وك�صفت  �صوراً مزيفة على في�س بوك تظهر منو طفلها 

اأنها تنظر هي وزوجها مولوداً ذكر.
وا�صت�صاف الأ�صدقاء حفاًل خا�صاً للزوجني يف مايو )اأيار( املا�صي، 
ومت اإعطاوؤهما عدداً من الهدايا، قبل اأن تّدعي كاي�صي اأنها بحاجة 

اإىل الراحة يف ال�صرير خالل ال�صهرين الأخريين من حملها.
وك�صف الزوجان للعائلة والأ�صدقاء يف 3 يوليو )متوز( اأن كاي�صي 
اأجنبت الطفل، ون�صرا �صوراً له على في�س بوك، لكنهما عادا وذكرا 

اأن طفلهما تويف بعد �صاعات من ولدته.
اإن�����ص��اء �صفحة على م��وق��ع غ��و فند م��ي ال�صهري  و���ص��رع��ان م��ا مت 
جلميع اأموال ل�صالح جنازة الطفل، وعقدت مرا�صم تذكارية، بعد 

اأن قال الوالدان اأنهما قاما بحرق جثته.
اإل اأن �صينثيا ديال�صيو �صديقة كاي�صي �صككت يف الق�صة، وات�صلت 
بدار اجلنازات لال�صتف�صار، وعلمت اأنه ل يوجد ا�صم مطابق ل�صم 

الطفل املزعوم، مما دفعها لالت�صال بال�صرطة.
لطفل �صغري يف  دمية  على  ال�صرطة  ع��رت  التحقيقات،  وخ��الل 

منزل الزوجني، وهي مطابقة لل�صور املن�صورة على الفي�س بوك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جزيرة تفتح اأبوابها اأمام املبدعني جمانًا
العمل عليها ب�صكل  العثور على مكان هادئ حتى تتمكن من  اأن لديك فكرة رائعة ولكنك ل ت�صتطيع  هل تعتقد 
�صحيح؟ ح�صناً، هناك جزيرة �صويدية مثالية تقدم لك اإقامة جمانية ملدة اأ�صبوع، والعمل على م�صروعك يف اأح�صان 

الطبيعية، بعيداً عن �صخب احلياة يف املدينة و�صو�صائها. 
وميلك هذه اجلزيرة التي تعرف با�صم “جزيرة الأفكار”، فريدريك هارين، الذي افتتح اأبواب جزيرته اخلا�صة 
اأي  عن  بعيداً  وم�صاريعهم  اأفكارهم  تطوير  على  فيه  يعملون  خا�س  كمالذ  ل�صتخدامها  املبدعني  اأم��ام  احلاملة 

منغ�صات. 
وعلى الرغم من اأن مالك اجلزيرة يقدم هذه اخلدمة ب�صكل جماين للمبدعني، اإل اأنه ي�صجع النزلء على تقدمي 

تربعات طوعية للموؤ�ص�صات اخلريية. 
والغ�صالة  والكهرباء  امل��ي��اه  مثل  ال��ن��زلء،  يحتاجها  التي  الأ�صا�صيات  جميع  ي�صم  منزل  على  اجل��زي��رة  وحت��ت��وي 

والتدفئة. 
امل�صاحات اخل�صراء املورقة، وبع�س  7000 مرت مربع بالكثري من  وتتميز اجلزيرة اخلا�صة التي تبلغ م�صاحتها 

املناظر الطبيعية اخلالبة، اإ�صافة اإىل موقعها املنعزل الهادئ. 
يذكر باأن اجلزيرة لي�صت مفتوحة على مدار ال�صنة، وتقت�صر هذه اخلدمة املجانية على ف�صل ال�صيف ابتداء من 1 

يونيو )حزيران( وحتى 30 �صبتمرب )اأيلول(، وفق ما اأوردت �صحيفة مريور اأونالين الربيطانية. 
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تطبيق مل�ساعدة امل�سردين
برنامج  جن��اح  عن  اأب��ل  العمالقة  الأمريكية  الإلكرتونيات  �صركة  ك�صفت 
مبادرة  من  كجزء  اأ�صابيع   5 ي�صتمر  ال��ذي  للمعلمني  الرتميز  اأكادمييات 
التعليم املجتمعي يف م�صاعدة عدد من املعلمني يف مدن هيو�صتون واأو�صنت 

وبوي�صى ونا�صفيل وكولومبو�س الأمريكية على الرتميز والربجمة .
املدر�صني  لتعليم  التحدي  على  القائم  التعلم  مبداأ  على  املبادرة  اعتمدت 
املدار�س  الرتميز والتوا�صل املجتمعي، حيث �صارك فيها عدد من معلمي 
عرقية  وانتماءات  ومدار�س  ولي��ات  من  والثانوية  والإع��دادي��ة  البتدائية 
خمتلفة. وقالت تارا بوردو احلا�صلة على لقب معلمة عام 2018 يف ولية 
تك�صا�س الأمريكية اإن الربنامج التدريبي جعلنا ن�صعر بالقدرة على اإجناز 

�صيء ما. اإنها كانت حقا جتربة فريدة يف حياتي.
معلمون  ط��وره��ا  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  التطبيقات  م��ن  جمموعة  اأب���ل  ون�صرت 

�صاركوا يف الربنامج.
ومن هذه الربامج، برنامج طوره معلمون من مدينة بوي�صى مل�صاعدة اإدارة 
ال�صرطة يف حت�صني خدماتها والتوا�صل مع امل�صردين يف املدينة والت�صال 

مبوؤ�ص�صات املجتمع املدين لتوفري املاأوى والطعام لهوؤلء امل�صردين.
رونالد  جمعية  ع��ل��ى  ي��رك��ز  تطبيقا  معلمون  �صمم  اأو���ص��نت  م��دي��ن��ة  ويف 
اأطفال  لديها  التي  لالأ�صر  امل��اأوى  توفر  التي  اخلريية  هاو�س  ماكدونالد 
هذه  ي�صاعد  تطبيقا  املعلمون  وط��ور  حرجة.  طبية  رعاية  اإىل  يحتاجون 

الأ�صر على التوا�صل مع اجلمعية اخلريية اأثناء فرتة اإقامتهم .

املالب�ض الأحادية.. مو�سة اخلريف 
�صتاء -2019  الن�صائية يف خريف  املو�صة  الأحادية على  تهيمن الإطاللة 

2020 لتمنح املراأة مظهراً جذاباً ينطق بالأناقة والفخامة.
اإن الإطاللة الأحادية تقوم  واأو�صحت ال�صتايل�صت الأملانية فالرييا لي�صت 
جتعل  اأن��ه��ا  اإىل  م�صرية  فقط،  واح��د  ل��ون  ذات  مالب�س  قطع  تن�صيق  على 

القوام يبدو اأطول واأنحف ب�صريا، خا�صة مع الأ�صود �صيد الألوان.
زاهية  ب��األ��وان  املو�صم  ه��ذا  تتاألق  الأح��ادي��ة  الإط��الل��ة  اأن  لي�صت  واأ���ص��اف��ت 
ك��الأح��م��ر والأخ�����ص��ر ال��ت��ف��اح��ي وال��ربت��ق��ايل امل��ح��روق وال�����وردي ال�صاطع 

والأزرق امللكي.
املختلفة  ال��درج��ات  بتن�صيق  لي�صت  تن�صح  اأك��ر جاذبية وج��راأة  ولإط��الل��ة 
اأو  كتن�صيق احلرير مع اجللد  املختلفة  تن�صيق اخلامات  اأو  الأل��وان  لأح��د 
مع  فخم  طابع  ذات  قطعة  كتن�صيق  املختلف  الطابع  ذات  املالب�س  تن�صيق 

قطعة ذات طابع ريا�صي. 

زارا متنح عمالءها فر�سة 
كتابة ما ي�ساوؤون على املالب�ض 
اأطلقت العالمة التجارية ال�صهرية 
زارا جمموعة خا�صة من مالب�س 
اجلينز التي ميكن تخ�صي�صها من 
والكلمات  ال��ع��ب��ارات  ك��ت��اب��ة  خ���الل 

التي ترغبني بها. 
ت�صعر  الح������ي������ان،  م����ن  ك���ث���ري  يف 
�صديد،  ب��ح��رج  وال��ن�����ص��اء  ال��ف��ت��ي��ات 
ع��ن��دم��ا ي��رت��دي��ن م��الب�����س مماثلة 
ملا ترتديه اأخريات، لكن جمموعة 
متنحك  كوليك�صن  اإي��دي��ت��ي��د  زارا 
اخل�����ص��و���ص��ي��ة ال��ت��ي ت��رغ��ب��ني بها، 
ع��ب��ارات متيزك  كتابة  م��ن خ��الل 
زارا عن هذه  واأعلنت  عن غ��ريك. 
املجموعة من خالل ح�صابها على 
�صوراً  ن�����ص��رت  ح��ي��ث  اإن�����ص��ت��غ��رام، 
ل�������ص���رتات و�����ص����راوي����ل و����ص���ورت���ات 
جينز، كتبت عليها بع�س العبارات 

من اختيار اأ�صحابها.
من  م��الب�����ص��ك  اخ��ت��ي��ار  اأردت  واإذا 
اأوًل  ف��ع��ل��ي��ك  امل���ج���م���وع���ة،  ه������ذه 
الدخول على موقع زارا على �صبكة 
اإيديتيد،  عن  والبحث  الإن��رتن��ت، 
وم����ن ث���م اخ���ت���ي���ار امل���الب�������س التي 

ترغبني بتخ�صي�صها و�صرائها.
القيا�س  اخ��ت��ي��ار  عليك  ذل���ك  ب��ع��د 
املنا�صب، وال�صغط على زر اإيديت، 
حيث حت�صلني على نافذة ميكنك 
ت�صائني،  م���ا  ك��ت��اب��ة  خ��الل��ه��ا  م���ن 
ل���ت���ظ���ه���ر ع����ل����ى امل�����الب�����������س ال���ت���ي 

اخرتتيها.
املالب�س  ه���ذه  تخ�صي�س  ومي��ك��ن 
ويف  ال��ع��ب��ارات،  م��ن  العديد  بكتابة 
لتح�صلي  ت���خ���ت���اري���ه،  م���ك���ان  اأي 
بالنتيجة على مالب�س خا�صة بك 
يف  م��الب�����س  قطعة  اأي  ت�صبهها  ل 

ال�صوق، بح�صب موقع اإليت ديلي.

اأف�سل طريقة للخروج 
من الطائرة

اإىل  الطائرة  هبوط  بعد  ع��ادة  الركاب  يندفع 
ع��ل��ى حقائبهم  ل��ل��ح�����ص��ول  امل��م��ر يف حم���اول���ة 

ال�صغرية واخلروج باأ�صرع وقت ممكن. 
وعادة ما يوؤدي هذا الندفاع اإىل ازدحام مزعج 
يف مم��ر ال��ط��ائ��رة، ل��ك��ن رك���اب اإح����دى رحالت 
و�صع  اأنف�صهم يف  وج����دوا  ج��ت  وي�����ص��ت  ���ص��رك��ة 
بانتظار  ال���رك���اب  جميع  جل�س  ح��ي��ث  م��ث��ايل، 
دوره�������م. و�����ص����ورت اإح������دى امل�������ص���اف���رات هذه 
وهم  ال��رك��اب  يظهر  حيث  ال��ن��ادرة،  اللحظات 
يجل�صون يف مقاعدهم، دون اأن يندفع اأي منهم 
اإىل ممر اخل��روج. حيث بداأت عمليات املغادرة 
منتظم  وب�صكل  الطائرة،  مقدمة  من  اعتباراً 
اإىل اخللف، يف الوقت الذي جل�س بقية الركاب 
امل�صاهد  واأث�����ارت ه���ذه  ب��ه��دوء يف م��ق��اع��ده��م. 
تويرت،  موقع  على  النقا�س  من  كبرية  موجة 
الركاب  على  امل�صتخدمني  من  العديد  واأث��ن��ى 
الت�صبب  الطائرة دون  التزموا مبغادرة  الذين 

بازدحامات خانقة كما يحدث يف العادة.

فوطة طفل تقفل �ساطئًا       
عادة ما تكون حالت الطوارئ هي ال�صبب الوحيد الذي 
�صاطئ  اأو  ما  من�صاأة  لإق��ف��ال  بلد  اأي  يف  ال�صلطات  يدفع 
باإخالء  قامت  الفلبينية  ال�صلطات  اأن  غري  لال�صتجمام، 

اأحد ال�صواطئ ل�صبب قد يعتربه الكثريون غريباً. 
�صاطئ  على  بوقتهم  ي�صتمتعون  امل�صطافون  ك��ان  بينما 
طفلها  فوطة  بدفن  ام���راأة  قامت  الفلبني،  يف  ب��وراك��اي 
املت�صخة يف الرمال، قبل اأن تعمد اإىل تنظيف ج�صم الطفل 
يف مياه البحر، ما ا�صطر ال�صلطات اإىل اإغالق ال�صاطئ 

باأكمله لتنظيفه، بعد اأن مت الإبالغ عن احلادث. 
اآلف  ي��اأّم��ه  ال���ذي  ال�����ص��اط��ئ  ب��اإغ��الق  ال�صلطات  وق��ام��ت 
للقيام  �صاعة،   72 مل��دة  فيه  ال�صباحة  وح��ظ��رت  ال�صياح، 

بتنظفيه والتاأكد من خلوه من اأيه اأو�صاخ. 
“لقد  ح��دث  م��ا  على  معلقة  امل�صطافات  اإح���دى  وق��ال��ت 
�صاهدنا  عندما  ال�صاطئ  على  ن�صبح  كنا  كثرياً،  �صدمنا 
املراأة وهي تنظف ج�صم طفلها من الأو�صاخ يف مياه البحر. 

�صرخنا لتنبيه املراأة غري اأنها مل تاأبه ل�صراخنا«.
من جهتها قالت وزيرة ال�صياحة برناديت رومولو بويات، 
ت�صببت  ال��ت��ي  امل����راأة  على  ال��ع��ث��ور  ال�صلطات حت���اول  ب���اأن 

باحلادث، ومعاقبتها على ما فعلت.
ي���ذك���ر ب�����اأن ال�����ص��ل��ط��ات ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة حت��ظ��ر ال��ع��دي��د من 
اأو �صرب  التدخني  التلوث، مثل  ال�صاطئية ملنع  الأن�صطة 
اإ���ص��اف��ة اإىل ق��ان��ون اأ�صدرته  ال��ك��ح��ول، وت��ن��اول ال��ط��ع��ام، 
ملكافحة القمامة يحظر على الزوار الب�صق اأو التبول اأو 
رمي الأو�صاخ يف الأماكن العامة، وفق ما نقلت �صحيفة 

اإك�صرب�س الربيطانية.

ترتدي ف�ستان زفافها وهي توؤدي مهامها اليومية
قررت امراأة بريطانية ارتداء ف�صتان زفافها اأثناء قيامها 
والطهي  املنزل  تنظيف  مثل  املعتادة  اليومية  مبهامها 
اأكرب  على  حت�صل  اأن  يف  رغبتها  هو  وال�صبب  والت�صوق، 
 400 مبلغ  كلفها  ال��ذي  الف�صتان  الفائدة من  ق��در من 

دولر اأمريكي. 
املنزل  بتنظيف  ع��ام��اً(   54( هانت  وينفيلد  داون  تقوم 
ال�صرورية  احل��اج��ي��ات  ل�صراء  واخل���روج  الطعام  وطهي 
للمنزل ب�صكل يومي وهي ترتدي ف�صتان الزفاف، بعدما 
واخلم�صني  ال�صابعة  يف  رجل  على  موؤخراً  قرانها  عقدت 

من العمر. 
الزفاف  ف�صتان  ارت����داء  يف  �صت�صتمر  اإن��ه��ا  داون  وق��ال��ت 
وذلك لأنها تعتقد باأن ارتداء الف�صتان ملرة واحدة فقط 
باملهام  قائمة  اإن�صاء  ق��ررت  واأ�صافت  اأم��ر غري منطقي.  
ال��ت��ي ���ص��اأجن��زه��ا واأن����ا اأرت����دي ال��ف�����ص��ت��ان، وب��ال��ف��ع��ل قمت 
اأرتدي  واأن��ا  املن�صرم  ال�صهر  خالل  املهام  ع�صرات  باإجناز 
ف�صتان زفايف. اأرغب باأن تكون كل اأوقاتي �صعيدة مع هذا 
الف�صتان  ب�صراء  قامت  التي  داون  ب��اأن  يذكر  الف�صتان. 
التكاليف  باأقل  زفافها  حفل  اأق��ام��ت  خ��ريي،  متجر  من 
عن  عو�صاً  وبال�صتيكية  ورقية  وروداً  ا�صتخدمت  حيث 
�صديقة  م��واد  ا�صتخدام  اإىل  اإ�صافة  الطبيعية،  الأزه���ار 
للبيئة يف تزيني مكان احلفل، وفق ما نقل موقع ميرتو 

الإلكرتوين. ليا ل�ي�ش خالل ح�س�رها حفل CW's Summer 2019 TCA يف بيفريل هيلز، كاليف�رنيا.  ا ف ب

تتربع باملنتجات 
غري املباعة 

ك�������ص���ف���ت �����ص����رك����ة اأم�������������ازون عن 
 FBA( ي�صمى  ج��دي��د،  ب��رن��ام��ج 
ال���ولي���ات  يف   ،)Donations
للتربع  املتحدة  واململكة  املتحدة 
اأو غري  امل��ب��اع��ة  ب��امل��ن��ت��ج��ات غ���ري 
امل���رغ���وب ف��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل بائعي 
من  ب����دًل  اخل��ارج��ي��ني  من�صتها 

اإر�صالها اإىل مكب النفايات.
الآلف  مبئات  الربنامج  ويتربع 
يتمكن  مل  ال���ت���ي  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
البائعون من بيعها اإىل موؤ�ص�صات 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ربحية  غري 
اململكة  يف  خ���ريي���ة  وم��وؤ���ص�����ص��ات 

املتحدة.
وم��ن امل��ف��رت���س، ب���دءاً م��ن الأول 
ي�صبح  اأن  )اأي��ل��ول(  �صبتمرب  م��ن 
ب����رن����ام����ج ال�����ت�����ربع ه�����و اخل����ي����ار 
البائعني  جل��م��ي��ع  الف���رتا����ص���ي 
التخل�س  ي�����خ�����ت�����ارون  ع����ن����دم����ا 
م���ن م��ن��ت��ج��ات��ه��م غ���ري امل��ب��اع��ة اأو 
غ���ري امل���رغ���وب ف��ي��ه��ا امل��خ��زن��ة يف 
هذين  ع��رب  اأم����ازون  م�صتودعات 
اإلغاء  للبائعني  وميكن  البلدين، 
اأرادوا  اإذا  الربنامج  ال�صرتاك يف 

ذلك.
وتهدف اأمازون من خالل برنامج 
تقليل  اإىل  اجل���دي���د  ال���ت���ربع���ات 
كمية املنتجات املخزنة التي يجب 
اأمازون،  تفريغها من م�صتودعات 
وا�صتخدام  ال��ب��ي��ئ��ة،  وم�����ص��اع��دة 

املنتجات املهدرة بطريقة اأخرى.

اأ�سباب تدفعك لتنظيف فرا�سي املكياج يوميًا
روتيني  تنظيف  ب��اإج��راء  التجميل  خ���رباء  ين�صح 
لالأ�صرار  وذل��ك  يومي،  ب�صكل  التجميل  لفرا�صي 
واملواد  امل�صاحيق  ت��راك��م  ع��ن  تنجم  اأن  ميكن  التي 

التجميلية عليها. 
فيما يلي 4 اأ�صباب ت�صتوجب غ�صل فرا�صي التجميل 
با�صتمرار،  نظافتها  على  واحلفاظ  منتظم  ب�صكل 
اإنديا  اأوف  ت���امي���ز  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  م���ا  ب��ح�����ص��ب 

اأونالين: 
1 - الفرا�صي بيئة خ�صبة للجراثيم

التجميل  ف��را���ص��ي  ت��ن��ظ��ي��ف  اإه���م���ال  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا 
لفرتة طويلة، فاإنها ت�صبح اأر�صاً خ�صبة للبكرتيا 
يوؤدي  قد  بها، وهذا  املحيطة  البيئة  والأو�صاخ من 
اإىل اإ�صابة الب�صرة باللتهابات ون�صوء البثور وحب 

ال�صباب.
2 - فرا�صي التجميل املت�صخة غري فعالة

لتحقيق  التجميل  فرا�صي  ا�صتخدام  يتم  ما  ع��ادة 
مظهر خاٍل من العيوب، لذا فاإن الفرا�صي املت�صخة 
املكياج  ك��ان  ف���اإذا  ذل��ك،  ال�صعب حتقيق  م��ن  جتعل 

على  �صلباً  �صيوؤثر  ف��اإن��ه  ال��ف��را���ص��ي  على  م��رتاك��م��اً 
ال��ذي ترغبني يف و�صعه على وج��ه��ك. كما  ال��ل��ون 
اأن هذا الأمر يوؤثر على املظهر العام للمكياج الذي 

�صيبدو غري مكتمل.
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منتجات التجميل
اإن اأهملت تنظيف فرا�صي التجميل لفرتة طويلة، 
فاإن البكرتيا واجلراثيم التي ترتاكم داخلها ميكن 
ا�صتخدامه،  اأث��ن��اء  التجميل  منتج  اإىل  تنتقل  اأن 
وبالتايل فاإن هذه البكرتيا توؤثر �صلباً على فاعلية 
امل��ن��ت��ج، الأم���ر ال���ذي ق��د ي���وؤدي اإىل ظ��ه��ور الطفح 

اجللدي اأو حب ال�صباب. 
4 - توفري املال

التجميل  فرا�صي  تنظيف  اإهمال  ب��اأن  املعروف  من 
من  وي�صبح  فاعليتها،  وع���دم  ف�صادها  اإىل  ي���وؤدي 
تنظيف  ف��اإن  ل��ذا  جديدة،  فرا�ٍس  �صراء  ال�صروري 
الفرا�صي ب�صكل منتظم، يحافظ عليها لأطول فرتة 

ممكنة ويوفر عليك نفقات �صراء فرا�ٍس جديدة. 

هايلي بالدوين تودع 
�سعرها الأ�سقر

22 عاًما، متابعيها ب�صور  �صاركت عار�صة الأزي��اء الأمريكية  هايلي بالدوين  
من جل�صة ت�صوير ُمثرية خ�صعت لها ملجلة Interview Magazine حتت 
عنوان لعبة تغيري املالب�س مع هايلي بالدوين. واعتمدت جمموعة اإطاللت 

خمتلفة بني ال�صعر الأ�صقر والأ�صود املبلل.
املبلل  الق�صري  الأ���ص��ود  بال�صعر  الثمانينيات  ل��وك  بالدوين  هايلي  واعتمدت 
وارتدت جاكيت دنيم اأزرق وحمالة �صدر بي�صاء، ون�صقت معهما �صاعة ف�صية. 
بالأ�صود من توقيع م�صمم  اأفقًيا  اأبي�صاً خُمطط  اأطلَّت مرتدية قمي�صاً  كما 
اأ�صود  قته بليغينغ  الأزياء البلجيكي انتوين فاكاريلو عقدته من الأ�صفل ون�صَّ

من توقيع اآدم �صيلمان.


