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حممد بن را�شد: منطقتنا العربية ال حتتاج 
�شوى اإدارة ر�شيدة ل�شناعة اأمة عظيمة

•• دبي-الفجر:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن منطقتنا العربية تواجه فقط اأزمة اإدارة، 
م�شرياً �شموه على ح�شابه ال�شخ�شي يف )تويرت(: ال توجد اأزمة طاقة .. وال 

اأزمة تعليم .. وال اأزمة �شحة يف منطقتنا العربية ، لدينا اأزمة اإدارة ... 
نحن اأمة متلك موارد عظيمة .. وت�شم كفاءات عظيمة ... ولكننا نفتقد من 

يدير املوارد والكفاءات ل�شناعة اأمة عظيمة. 

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

الرئي�س ال�شوداين املخلوع عمر الب�شري لدى مغادرته مقر نيابة مكافحة الف�شاد  )رويرتز( 

طائرات القوات ال�سعودية والأمريكية حتلق فوق اخلليج

وا�شنطن تتعهد ب�شمان حرية املالحة عرب م�شيق هرمز
•• عوا�صم-وكاالت:

اإي��ران م�شوؤولية  حمل وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو االأحد 
الهجومني على ناقلتي نفط يف خليج عمان، وتعهد باأن ت�شمن الواليات 

املتحدة حرية املرور عرب م�شيق هرمز احليوي.
ومل يو�شح بومبيو اخليارات التي تدر�شها وا�شنطن حلماية املالحة اأو 

ملعاقبة اإيران بعد الهجوم على ناقلتي النفط.
وقال الوزير االأمريكي يف مقابلة مع برنامج »فوك�س نيوز �شنداي« اإن 

»ما يجب اأن تعرفوه اأننا �شن�شمن حرية املالحة عرب امل�شيق«.
الواليات  اأن  م��وؤك��دا  باأ�شره،  للعامل  مهم  دويل  حتد  اإن��ه  بومبيو  وق��ال 
الدبلوما�شية  ال��الزم��ة،  االإج�����راءات  ك��ل  ات��خ��اذ  على  �شتعمل  امل��ت��ح��دة 

وغريها، لتحقيق هذا الهدف.
وتابع انه لن يقدم اأدلة اأمريكية على تورط اإيران يف انفجارات خليج 
ذلك هجمات  »ك��ان  وا�شاف  فيه«.  لب�س  »ما حدث ال  اأن  عمان، موؤكدا 
من قبل جمهورية اإيران االإ�شالمية على املالحة التجارية وعلى حرية 

املالحة بنية وا�شحة ملنع املرور عرب امل�شيق«.
هانت  جريميي  املتحدة  اململكة  خارجية  وزي��ر  حتذير  م��ع  ذل��ك  ي��اأت��ي 
من وجود »خطر كبري« للت�شعيد حاليا يف منطقة اخلليج وذلك بعد 
االتهامات املتبادلة بني طهران ووا�شنطن ب�شاأن امل�شوؤولية عن هجمات 

اخلمي�س على �شفينتني يف خليج عمان.
وردا على �شوؤال ل�شبكة »بي بي �شي« عن احتماالت ت�شعيد يف املنطقة، 

قال هانت »انه اخلطر الكبري )القائم( يف الو�شع احلايل«.
املوؤكد ان طهران تقف وراء  انه من �شبه  اململكة تعترب  وق��ال هانت ان 

الهجومني.
واأو�شح »لدينا حتليل اأجهزة خمابراتنا ولدينا اأ�شرطة فيديو ملا حدث. 

راأينا اأدلة. ال نعتقد انه ثمة جهة اأخرى فعلت ذلك«.
ان  اأ�شاف »كل طرف يف هذه اخل�شومة يعتقد  الت�شعيد  وحول خطر 

الطرف االآخر ي�شعى اىل احلرب. ونحن ندعوهما اىل خف�س التوتر«.
الوا�شح  ترامب ومن  دونالد(  الرئي�س )االمريكي  وتابع »حتدثت مع 

لدي اأن الواليات املتحدة تريد اأن ينتهي هذا االمر عرب مفاو�شات«.
ال�شتقرار  امل��زع��زع��ة  اأن�شطتها  ت��وق��ف  ان  اي���ران  على  يجب  واأ����ش���اف: 
اليمن من حيث تطلق �شواريخ  اهلل ويف  لبنان عرب حزب  املنطقة، يف 
االمد  على  احل��ل  يكمن  وهنا  راأي��ن��ا.  كما  اخلليج  ويف  ال�شعودية،  على 

البعيد.
القوات  ط��ائ��رات  لتحليق  �شورا  ال�شعودية  االأن��ب��اء  وكالة  ون�شرت  ه��ذا 
اجلوية امللكية ال�شعودية والقوات اجلوية االأمريكية، يف ت�شكيل م�شرتك 

فوق منطقة اخلليج العربي، ام�س االأحد.
وال��ق��وات اجلوية  ال�شعودية  امللكية  ال��ق��وات اجل��وي��ة  وظ��ه��رت ط��ائ��رات 
االأمريكية من نوع )اإف15- �شي( حتلق يف ت�شكيل م�شرتك على منطقة 

اخلليج العربي، ت�شاندها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتني.
وقالت وكالة االأنباء ال�شعودية، اإن املهمة تهدف اإىل اال�شتمرار يف تعزيز 

بناء العالقات الع�شكرية، والعمل امل�شرتك بني الطرفني.
بن  االأم��ري حممد  ال�شعودي،  العهد  تاأكيدات ويل  بعد  ال�شور  وج��اءت 
�شلمان، يف مقابلة �شحفية ن�شرت االأحد، اأن اململكة لن ترتدد يف التعامل 
مع اأي تهديد مل�شاحلها احليوية، وذلك يف اأول تعليق له على التوترات 

االأخرية يف املنطقة بني اإيران والواليات املتحدة.
اأجرتها  االأم��ري حممد بن �شلمان بح�شب مقتطفات من مقابلة  وقال 
املنطقة  يف  حربا  تريد  ال  اململكة  اإن  االأو���ش��ط«،  »ال�شرق  �شحيفة  معه 
لكننا لن نرتدد يف التعامل مع اأي تهديد ل�شعبنا و�شيادتنا وم�شاحلنا 

احليوية.
ك�شفت  الدولية،  م�شوؤولياتها  من  اإي���ران  تهرب  على  جديد  دليل  ويف 
اإ�شافية تقلل مبوجبها  اأن طهران �شتعلن عن خطوات  وكالة »ت�شنيم« 
عام  العاملية  القوى  اأبرمته مع  الذي  النووي،  باالتفاق  التزاماتها  من 

املا�شي. العام  وا�شنطن  منه  وان�شحبت   ،2015

حميدتي يوؤكد اأن ال�سعب ال�سوداين عانى كثريا ويتوعد »باإعدام« الذين قاموا بتفريق العت�سام

اقتياد الب�شري اإىل نيابة مكافحة الف�شاد 
غارات للتحالف على اأهداف نوعية يف �سنعاء و�سعدة

امللي�شيات حتول �شهواًل زراعية اإىل حقول األغام
•• اخلرطوم-وكاالت:

املخلوع  ال�����ش��وداين  الرئي�س  ظهر 
اأم�س  االأوىل  للمرة  الب�شري  عمر 
االأح������د م��ن��ذ االإط����اح����ة ب���ه خالل 
نيابة  اإىل  ال�����ش��ج��ن  م���ن  اق���ت���ي���اده 

مكافحة الف�شاد.
وذك��������ر ����ش���اه���د م�����ن روي���������رتز اأن 
املالب�س  الذي كان يرتدي  الب�شري 
اجللباب  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  ال�����ش��ودان��ي��ة 
االأبي�س والعمامة، اقتيد يف �شيارة 
مكتب  اإىل  ك������روزر  الن����د  ت���وي���وت���ا 

النيابة يف العا�شمة اخلرطوم.
واأطاح اجلي�س بالب�شري واعتقله يف 
اأبريل ني�شان بعد 16 اأ�شبوعا   11
من االحتجاجات على حكمه الذي 
وه����و حم��ت��ج��ز يف  ع���ام���ا.   30 دام 
�شجن يف خرطوم بحري يف اجلهة 
عرب  العا�شمة  و���ش��ط  م��ن  املقابلة 

النيل االأزرق.
من جهة اأخرى توّعد نائب رئي�س 
ال�شودان  يف  ال��ع�����ش��ك��ري  امل��ج��ل�����س 
ح����م����دان  حم����م����د  اأول  ال����ف����ري����ق 
الذين  »ب������اإع������دام«  االأح��������د  دق���ل���و 
اع��ت�����ش��ام احلركة  ب��ت��ف��ري��ق  ق���ام���وا 
االحتجاجية ب�شكل وح�شي ما اأدى 
حملة  واأث����ار  ال��ع�����ش��رات  مقتل  اإىل 

•• اليمن-وكاالت:

ووديان  �شهول  االنقالبية  احلوثي  ميلي�شيا  حّولت 
الغذائية«  اليمن  »�شلة  ا�شم  التي يطلق عليها  تهامة 
األغام وموت ال يتوقف  اإىل حقول  من حقول زراعية 

عن ح�شد اأرواح االأبرياء من �شكان ال�شهل التهامي.
اأن  دوليون  خ��رباء  اأعدها  اقت�شادية  درا�شة  وك�شفت 
تهامة،  �شهل  يف  زرعتها  التي  احلوثي  ميلي�شيا  األغام 
 38% بن�شبة  امل��زروع��ة  امل�شاحة  بانخفا�س  ت�شببت 
ال�شكان  م��ن  االآالف  وف��ق��دان  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  خ���الل 

مل�شدر عي�شهم.
احلرب  »تاأثري  عنوان  حملت  التي  الدرا�شة،  وذك��رت 
امل���زارع���ني يف  ع��ائ��دات  اأن  ال��ي��م��ن«،  التنمية يف  ع��ل��ى 
منطقة تهامة انخف�شت بنحو %42 عن م�شتويات 
احلوثي  ميلي�شيا  اأ���ش��ع��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  احل����رب  ق��ب��ل  م���ا 

االنقالبية.
ام�س  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  م��ق��ات��الت  �شنت  ذل���ك،  اإىل 
نوعية  اأه����داف  على  متفرقة  غ���ارات  �شل�شلة  االأح���د 
مليلي�شيات احلوثي املوالية الإيران يف �شنعاء و�شعدة، 

�شمايل اليمن.
طائرات  وخم��ازن  نوعية  ق��درات  الغارات  وا�شتهدفت 
الديلمي،  ق��اع��دة  يف  للميلي�شيات  واأ���ش��ل��ح��ة  م�شرية 
ال�شتني  ومع�شكرا لل�شيانة، واأهداًفا حوثية يف �شارع 

ومديريتي »بني احلارث« و»بالد الرو�س«.
كما �شنت مقاتالت التحالف غارات اأخرى على مواقع 

امليلي�شيات يف مديرية رازح ب�شعدة.
اإطالق  من�شة  ال��ع��رب��ي  التحالف  م��ق��ات��الت  ودم���رت 
�شواريخ، وعربة حمملة مبقاتلي ميلي�شيات احلوثي 
يف مزارع اجلر غربي مديرية عب�س مبحافظة حجة.

وقالت م�شادر ع�شكرية اإن الغارات اأ�شفرت عن مقتل 
جميع من كانوا على منت املركبة.

وت���اأت���ي ه����ذه ال����غ����ارات ع��ق��ب ���ش��ل�����ش��ل��ة غ�����ارات جوية 
وعبوات  األ��غ��ام  خم��زن  ا�شتهدفت  التحالف،  لطريان 
نا�شفة يف بني ح�شن �شمال مديرية عب�س، ومركبتني 

للمتمردين مبديرية م�شتباأ.
اأن��ه جرى  �شابق  بيان  اأك��د يف  العربي  التحالف  وك��ان 
ت�شتخدم  م�����ش��رية  ت��خ��زي��ن ط����ائ����رات  م��ق��ر  ت���دم���ري 
احلوثي  ميلي�شيات  ق��ب��ل  م��ن  ال��ع��دائ��ي��ة  ل��الأغ��را���س 

�شمن االأهداف امل�شتهدفة.
اال�شتهداف  عملية  اأن  على  العربي  التحالف  و�شدد 
ال�����دويل االإن�������ش���اين وقواعده  ال��ق��ان��ون  ت��ت��واف��ق م���ع 
العرفية، م�شريا اإىل اتخاذه كافة االإجراءات الوقائية 

حلماية املدنيني.
اإىل  اليمن  ال�شرعية يف  دع��م  ق��ي��ادة حتالف  واأ���ش��ارت 
االأمن  يحقق  احلوثية  النوعية  ال��ق��درات  تدمري  اأن 

االإقليمي والدويل.

�شركاء  »ن���ح���ن  ق���ائ���ال:  ال�����ش��ع��ب، 
حقيقيون يف الثورة، وال نريد غري 

االنتخابات احلرة« .
املجل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  واأ������ش�����اف 
ال�شودان:  يف  االنتقايل  الع�شكري 
االأحزاب  جلميع  مفتوحة  »اأبوابنا 
م�شتقر  االآن  والو�شع  ال�شيا�شية، 

متاًما يف البالد«.
وق�������ال ح���م���ي���دت���ي: »ل���ي�������س الأح����د 
ب��راأي��ه، وعلينا  اأن ينفرد  االأط���راف 
م���ا فيه  ع��ل��ى  ن��ت��واف��ق ج��م��ي��ع��ا  اأن 

م�شلحة بلدنا«.
ال�شعب  خ��������ذالن  ب����ع����دم  وت���ع���ه���د 
ال�شوداين واأ�شر ال�شهداء، لكنه دعا 
باقي االأطراف يف الوقت نف�شه اإىل 

حتمل م�شوؤوليتها.
املجل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن�����وه  ك���م���ا 
االنتقايل مبحا�شبة كل من ارتكب 
ال��ب��الد، قائال:  وت��اآم��ر على  خيانة 
حقيقية  ال���ث���ورة  ت��ظ��ل  اأن  »ن���ري���د 
خلدمة  ال  الفعلي  للتغيري  تهدف 

امل�شالح ال�شخ�شية«.
و�شدد حميدتي على اأن كل القوى 
انحراف  عدم  م�شوؤولية  يف  �شركاء 
م�شار الثورة، موجهاً ال�شكر جلميع 
الدول التي �شاندت بالده يف اأزمتها 

الراهنة.

تنديد دولية.
با�شم  امل������ع������روف  دق�����ل�����و  وي�����ق�����ود 
ال�شريع«  الدعم  »قوات  »حميدتي« 
االحتجاجات  ق����ادة  يتهمها  ال��ت��ي 
باأنها  ح��ك��وم��ي��ة  غ���ري  وم��ن��ظ��م��ات 
الثالث من  اعت�شام  بتفريق  قامت 

حزيران يونيو وبالقمع الدامي.
حمدان  حم��م��د  اأول  ال��ف��ري��ق  ق���ال 
ي�شعى  الع�شكري  املجل�س  اإن  دقلو 

الإج�����������راء ان����ت����خ����اب����ات ن����زي����ه����ة يف 
ال�شودان.

»ال�شعب  ح���م���ي���دت���ي:  واأ�������ش������اف 
الف�شاد  م����ن  ع����ان����ى  ال���������ش����وداين 
على  م�شددا  املعي�شية«،  وال�شائقة 
هي  ال�����ش��وداين  اجل��ي�����س  مهمة  اأن 
م�شددا  البالد،  اأم��ن  على  احلفاظ 
القيادة  اع��ت�����ش��ام  ف�����س  اأن  ع��ل��ى 
ال��ع��ام��ة »ف����خ وامل��ق�����ش��ود ب���ه قوات 

الدعم ال�شريع«.
�شمل  وق��ال  حميدتي: »هدفنا مل 
ال�����ش��ع��ب وحم���ارب���ة ال��ف��ت��ن��ة ودع���اة 
على  احل��ف��اظ  مهمتنا  ال��ف��و���ش��ى، 
خمتلفني  ول�����ش��ن��ا  ال����ب����الد،  اأم������ن 
م��ع ق��وى ال��ث��ورة«.  واأك���د جاهزية 
لت�شكيل حكومة  املجل�س االنتقايل 
من  ال�شلطة  وت�شليم  تكنوقراط، 
االآن حلكومة ت�شمل جميع اأطياف 

حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئي�س 
االأندوني�شي عالقات التعاون بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة يف ات�شال هاتفي اأم�س مع فخامة 
عالقات  ال�شديقة  اندوني�شيا  جمهورية  رئي�س  وي��دودو  جوكو  الرئي�س 
يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  و�شبل  البلدين  بني  والتعاون  ال�شداقة 

امل�شالح امل�شرتكة.
وا�شتعر�س �شموه وفخامة الرئي�س االندوني�شي خالل االت�شال الهاتفي 
التطورات وامل�شتجدات يف املنطقة واأهم الق�شايا االإقليمية والدولية ذات 
االهتمام امل�شرتك. واأكد اجلانبان متانة العالقات التي جتمع البلدين 

واحلر�س على تدعيم اأوجه التعاون والتن�شيق يف خمتلف املجاالت.

اإعالنات في�سبوك �سالحا:
ترامب: حوايل مليون 

دوالر من اجل »عيد �شعيد«
•• الفجر - خرية ال�صيباين

 73 العمر  من  ترامب  دونالد  بلغ 
بالن�شبة  االأم�����ر  ي��ب��دو  ق���د  ع���اًم���ا. 
ولكنه  تف�شيل،  جم���رد  للكثريين 
يعني  االأمريكية  لل�شيا�شة  بالن�شبة 

الكثري.
ُتظهر  ي��ون��ي��و،  و1  م��ار���س   1 ب��ني 
اأنفق  ت��رام��ب  اأن  في�شبوك،  بيانات 
اإعالنات  ع��ل��ى  دوالر  األ���ف   752
اأي  من  اأك��ر  امليالد،  باأعياد  تتعلق 
 2020 ان��ت��خ��اب��ات  يف  اآخ���ر  مر�شح 
، وح�شب  اآخ��ر خا�س  على مو�شوع 
 10 ك��ان هناك ح��وايل  في�س نيوز، 

اآالف  »اإع��الن«،  من نوع االإعالنات التي ت�شل اإىل ال�شريط االإخباري 
مل�شتخدمي و�شائل التوا�شل االجتماعي، حتى يوجه االأمريكان التهنئة 

بعيد ميالد الرئي�س اخلام�س واالأربعني للواليات املتحدة.
الرئي�س  ميالد  عيد  ب�شرعة!  االح��ي��ان:  بع�س  يف  البطاقات  على  ُكتب 
ترامب غدا! �شوف يقراأ اأ�شماء جميع الذين وقعوا بطاقته عند تقدميها 

له مبنا�شبة عيد ميالده.. هل �شي�شاهد ا�شمك؟   )التفا�شيل �س13(

وزير املالية اجلزائري االأ�شبق 
حتت الرقابة الق�شائية

•• اجلزائر-وكاالت:

وزير  بو�شع  ام�س،  اجل��زائ��ر،  يف  العليا  باملحكمة  التحقيق  قا�شي  اأم��ر 
امل��ال��ي��ة االأ���ش��ب��ق، ك���رمي ج���ودي حت��ت ال��رق��اب��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، وذل���ك بعد 

اال�شتماع اإليه يف ق�شايا ف�شاد.
وان�شم جودي ملجموعة من كبار ال�شخ�شيات التي تواجه حتقيقات منذ 
عبد  )ال�شابق(  الرئي�س  برحيل  تطالب  العام،  هذا  احتجاجات  ان��دالع 

العزيز بوتفليقة، ورجال ال�شلطة املنتمني لعهده.
اأم��ام حمكمة يف اجلزائر  اأويحيى  اأحمد  ال�شابق،  ال��وزراء  رئي�س  ومثل 
ب�شركة  تتعلق  ف�����ش��اد  ق�شية  ب�����ش��اأن  ال���ش��ت��ج��واب��ه  االأح�����د،  ال��ع��ا���ش��م��ة، 

اجلزائري. للتفلزيون  وفقا  "فولك�شفاغن" االأملانية. 
اأن  منذ  لال�شتجواب  اأوي��ح��ي��ى  فيها  يخ�شع  ال��ت��ي  الثانية  امل���رة  وه���ذه 
اأ�شدرت املحكمة العليا اأمرا االأ�شبوع املا�شي باحتجازه يف اإطار حتقيق 

ف�شاد اآخر.
وفيما يتعلق بق�شايا الف�شاد التي تالحق بع�شا من كبار رجال االأعمال 
"�شوفاك" ال��ت��ي تدير  يف اجل���زائ���ر، م��ث��ل م���راد ع��ومل��ي، رئ��ي�����س ���ش��رك��ة 
االأملانية،  فولك�شفاغن  �شركة  مع  ال�شيارات  لتجميع  م�شنعا  باجلزائر 
اأمام حمكمة، االأحد. وقال التلفزيون اجلزائري اإن عوملي رد يف املحكمة 
على اتهامات بالف�شاد تالحقه، وذلك بعد اأن اعُتقل االأ�شبوع املا�شي يف 

اإطار �شل�شلة حتقيقات يف ق�شايا متعلقة بالك�شب غري امل�شروع.
وبح�شب وكالة االأنباء اجلزائرية الر�شمية، فقد اأحالت النيابة العامة 
يف مايو املا�شي ملف التحقيق يف ق�شايا الف�شاد لعدد من امل�شوؤولني، من 

بينهم جودي، اإىل املحكمة العليا يف البالد.

تتذّيل ترتيب ا�ستطالعات الراأي:
و�شيفة اأجنيال مريكل مكلفة مبهمة م�شتحيلة

•• الفجر - خرية ال�صيباين

هل �شتكون اأنغريت كرامب-كارنباور ال�شحية التالية ل�شقوط االأحزاب 
االأملانية الكبرية؟ مت انتخابها منذ �شتة اأ�شهر، حتتل رئي�شة امل�شيحيني 
الدميقراطيني اأ�شفل الرتتيب يف ا�شتطالعات الراأي، مما يغذي ال�شكوك 
داخل حزبها حول قدرتها على خالفة اأجنيال مريكل. وقد اعلن احتاد 
القيم، وهو تيار حمافظ داخل االحتاد امل�شيحي الدميقراطي، انه مع 

تنظيم انتخابات متهيدية الختيار اأف�شل مر�شح.
وبينما ي�شتمر ح�شور امل�شت�شارة بني ال�شخ�شيات ال�شيا�شية التي يف�شلها 
االأملان، تراجعت و�شيفتها يف اأوائل يونيو من املرتبة اخلام�شة اإىل املرتبة 
العا�شرة يف �شهر، وفق ا�شتطالع اأجرته قناة اأي ار دي. ويعتقد 13 باملائة 
 46 اأن تكون م�شت�شاًرة جيًدة، مقابل  اأنه ميكن  فقط من امل�شتجوبني، 

باملائة يف يناير، و23 باملائة قبل �شهر.           )التفا�شيل �س12(

يحبط  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����س 
طرابل�س مطار  قرب  هجومًا 

•• طرابل�س-وكاالت:

�شدت قوات اجلي�س الوطني الليبي 
بقيادة امل�شري خليفة حفرت، اأم�س، 
ميلي�شيا  قبل  م��ن  هجوم  حم��اول��ة 

الوفاق، قرب مطار طرابل�س.
وقال م�شدر ع�شكري، لقناة »رو�شيا 
تقدم  ه��ن��اك حم��اول��ة  اإن  ال���ي���وم«، 
الوفاق  مللي�شيات  ف��ا���ش��ل��ة  ج��دي��دة 
اإىل  م�شرياً  طرابل�س،  مطار  على 
اأحرزت  الوطني  اجلي�س  ق��وات  اأن 
ت���ق���دم���اً و����ش���ي���ط���رت ع���ل���ى حميط 
القتال  حم����اور  و���ش��ه��دت  امل���ط���ار. 
عنيفة  ا�شتباكات  العا�شمة  جنوب 
وخلة  اخل������الط������ات  حم��������وري  يف 
الطريان  ك��ث��ف  ف��ي��م��ا  ال���ف���رج���ان، 
احل����رب����ي ل��ل��ج��ي�����س، غ�������ارات على 

مواقع �شرق العا�شمة.
املجل�س  رئ���ي�������س  ط�����رح  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
ال����رئ����ا�����ش����ي حل���ك���وم���ة »ال�����وف�����اق« 
اإنها مبادرة  اأم�س، ما قال  الليبية، 
للخروج من االأزم��ة. وقال ال�شراج 
اإن املبادرة تتلخ�س يف عقد ملتقى 
ليبي بالتن�شيق مع البعثة االأممية، 
الوطنية،  ال���ق���وى  ج��م��ي��ع  ومي��ث��ل 
موؤكدا اأن امللتقى �شي�شعى لالتفاق 
قاعدة  واإق��رار  على خارطة طريق 
د�شتورية الإجراء انتخابات رئا�شية 

وبرملانية قبل نهاية 2019.

ه�����ج�����وم ع����ل����ى م���وق���ع 
اإدل���ب يف  ت��رك��ي  ع�����ش��ك��ري 

•• اأنقرة-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرتكية، اأم�س 
اأن موقعا للجي�س الرتكي  االأح��د، 
اإدلب  حمافظة  يف  لهجوم  تعر�س 
وقوع  دون  ���ش��وري��ا،  غ��رب��ي  ���ش��م��ال 
املعارك  ت�شتعل  وق��ت  يف  اإ���ش��اب��ات، 
اأن  ال��وزارة  واأ�شافت  املحافطة.  يف 
الهجوم انطلق من منطقة ت�شيطر 
ال�شورية،  القوات احلكومية  عليها 

على ما اأوردت وكالة »رويرتز«.
وقالت اإن الهجوم ت�شبب يف اأ�شرار، 

لكن مل يوقع خ�شائر ب�شرية.
مايو  ن��ف��ذت يف  3 هجمات  وك��ان��ت 
بالقرب من موقع مراقبة  املا�شي 
تركي يف اإدلب، وقالت اأنقرة حينها 
ت�شيطر  مناطق  ك��ان  م�شدرها  اإن 
عليها القوات احلكومية ال�شورية.

مايو  ن��ف��ذت يف  3 هجمات  وك��ان��ت 
بالقرب من موقع مراقبة  املا�شي 
ت���رك���ي، وق���ال���ت اأن���ق���رة ح��ي��ن��ه��ا اإن 
ت�شيطر  م��ن��اط��ق  ك����ان  م�����ش��دره��ا 
عليها القوات احلكومية ال�شورية.
)التفا�شيل �س13(

اجنيال مريكل.. الهدية امل�شمومة
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة الفجرية تطلق حملة » ال�شالمة املرورية قرارك «

•• الفجرية -الفجر:

باإدارة املرور والدوريات  اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة 
احلملة الفرعية الثالثة حتت �شعار ) ال�شالمه املرورية قرارك ( اعتباراٌ 
علي  الدكتور  العميد  �شعادة  واأك���د   ، �شهر  ومل��دة  اجل���اري  يونيو   16 م��ن 
بناءاً  احلملة  اإط��الق  اأن  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  مدير  عوا�س  بن  را�شد 
على اخلطة الت�شغيلية للمرور بالقيادة واملبادرة اخلا�شه برت�شيخ مبادئ 
الثقافة املرورية من خالل برامج التوعية املرورية جت�شيداً ال�شرتاتيجية 
وزارة الداخلية و �شرطة الفجرية بهدف جعل الطرق اأكر اأمناً. واأو�شح 
العميد بن عوا�س اأهمية احلملة من خالل تعزيز اأ�شاليب القيادة االآمنة 
االإب��ت��ع��اد ع��ن م�شببات احلوادث  امل��رك��ب��ات و  ق��ائ��دي  ل��دى  ال��ط��ري��ق  على 
املرورية. وكما ت�شاهم احلملة يف ن�شر الوعي والثقافة املرورية ب�شرورة 

اإطالع قائدي املركبات وم�شتخدمي الطرق باالأنظمة والقوانني املرورية 
امل�شووؤلية  دور  احلملة  وتعزز  الطريق.  على  للجميع  ال�شالمة  لتحقيق 
ن�شبة  اإن��خ��ف��ا���س  يف  للم�شاهمة  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح  ك��اف��ة  ب��ني  املجتمعية 
واأ�شار املالزم   . الوفيات ملجتمع خال بال ح��وادث  احل��وادث واالإ�شابات و 
املروري  واالإع���الم  التوعية  ف��رع  مدير  الدرمكي  عبدال�شالم  م��وزة  اأول 
اإىل حتمل  يهدف   ) ق��رارك  املرورية  ال�شالمة   ( �شعار حملة  اأن  باالإنابة 
اأرواحهم  �شالمة  على  املحافظة  يف  الكاملة  امل�شوؤولية  املركبات  قائدي 
الربامج  اأن  واأو���ش��ح   ، الطرق  م�شتخدمي  من  االآخ��ري��ن  اأرواح  و�شالمة 
تقدمي  و  امل��روري��ة  والثقافة  الوعي  لن�شر  تهدف  التوعوية  واملحا�شرات 
باالإ�شافة  املختلفة  التوعية  نقاط  �شمن  الوقائية  واالإر���ش��ادات  الن�شائح 
اىل التوعية عرب الر�شائل الن�شية وو�شائل التوا�شل االإجتماعي وتوزيع 

الربو�شرات والكتيبات .

بلدية دبي حتتفل ب� » يوم البيئة العاملي « 
•• دبي-وام:

االأن�شطة  م��ن  ال��ع��دي��د  البيئة  اإدارة  يف  ممثلة  دب���ي  ب��ل��دي��ة  نظمت 
يوم   « ب�  احتفاء  ال�شحراوية  املرموم  مبحمية  املتميزة  والفعاليات 
البيئة العاملي » من بينها قيادة الدراجات الهوائية يف املحمية التي 

تتميز بالهواء النظيف .
باأهمية  500 �شخ�س متت توعيتهم  اأكر من  الفعاليات  �شارك يف 
التغري  ظاهرة  اأهمية  على  والتعرف  الكربونية  االنبعاثات  تقليل 

املناخي واآثارها على جميع قطاعات البيئة من هواء وماء وتربة .
واأو�شحت املهند�شة علياء الهرمودي مدير اإدارة البيئة اأن احلفاظ 

على جودة الهواء يعترب اأحد اأهم االأولويات البيئية التي ت�شعى بلدية 
دبي اإىل حتقيقها متا�شياً مع خطة دبي اال�شرتاتيجية 2021 التي 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« .
ولفتت اإىل اأن بلدية دبي تنفذ العديد من املبادرات البيئية وامل�شاريع 
اال�شرتاتيجية للمحافظة على جودة الهواء مبا يحقق �شعادة قاطني 
اإمارة دبي وزائريها ويعزز مكانتها يف ت�شنيفات جودة الهواء العاملية 
بجودة  تعني  التي  االإجن���ازات  اأب��رز  على  ال�شوء  ت�شليط  خ��الل  من 
على  التغلب  ميكننا  »معا  �شعار  حتت  العاملي  البيئة  ي��وم  يف  ال��ه��واء 

تلوث الهواء« .

تراأ�س الجتماع الوزاري للتنمية

من�شور بن زايد: املعلم حمور عملية التعليم ومتكينه اأولوية لتطوير املنظومة التعليمية يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتعر�س املجل�س الوزاري للتنمية 
�شباح  الذي عقد  اجتماعه  خالل 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزارة  يف  ام�����س 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
ال���رئ���ا����ش���ة، ع�����ددا م���ن ال����ق����رارات 
احلكومية  وال��ت��ق��اري��ر  وامل���ب���ادرات 
اأعماله، وذلك  امل��درج��ة يف ج��دول 
اأداء  وتطوير  احلكومي  ال�شاأن  يف 

املوؤ�ش�شات يف خمتلف القطاعات.
واأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان خالل االجتماع اأن »دولة 
اأولوية  التعليم  ت���ويل  االإم������ارات 
وال����ربام����ج  اخل����ط����ط  وك����اف����ة   ..
يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  ت�شتهدف 

النظام التعليمي اأداء وفعالية«.
حمور  املعلم  ميثل   « �شموه  وق��ال 
اأولوية  عملية التعليم .. ومتكينه 
يف  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  لتطوير 
ن�شعى   « �شموه  م�شيفاً  ال��دول��ة«، 
ل�شمان  املتطلبات  ك��اف��ة  لتوفري 
و�شمان   .. امل���ع���ل���م  اأداء  ج������ودة 
اجلودة  عالية  تعليمية  خمرجات 

للطلبة«.
جاء ذلك خالل مناق�شة �شموه يف 
العاملني  �شيا�شة  املجل�س  اجتماع 
يف قطاع التعليم يف الدولة، والذي 
ي�����ش��م��ل ك���اف���ة م�����دار������س ال���دول���ة 
وي�شتهدف  واخلا�شة،  احلكومية 
الدولة  يف  التعليم  ج��ودة  حت�شني 
وخطط  روؤى  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب���ا 
دولة االإمارات امل�شتقبلية، و�شمان 
التعليم،  العاملني يف قطاع  كفاءة 
الدعم  ت���ق���دمي  م����ن  ي���ع���زز  ومب�����ا 
واالجتماعي  واالأخ��الق��ي  امل��ع��ريف 
ل���ك���اف���ة ال���ط���ل���ب���ة ع���ل���ى اخ���ت���الف 
اأعمارهم، اإىل جانب تفعيل التعلم 
الذاتي امل�شتمر للعاملني يف قطاع 

ال��ت��ع��ل��ي��م، و���ش��م��ان وج����ود هيئات 
تعليمية وقيادات مدر�شية فاعلة.

�شيا�شة  ����ش���م���ات  اأب��������رز  وت���ك���م���ن 
ال��ع��ام��ل��ني يف ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
للتعلم  ت��وف��ريه فر�س  ال��دول��ة يف 
بالتعلم  االن����خ����راط  خ����الل  م���ن 
التنمية  وبرامج  وامل�شتمر  الذاتي 
املهنية، و�شموليته جلميع الهيئات 
باملدر�شة  ال���ع���ام���ل���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وت�������درج�������ه م������ن ح����ي����ث ال���ف���ئ���ات 
ا�شتيفاء  ج��ان��ب  اإىل  امل�����ش��ت��ه��دف��ة، 
املدر�شية  والقيادات  املعلمني  فئة 
ال��ك��ف��اءة ال��ع��ل��م��ي��ة وال���رتب���وي���ة يف 
التعليم  و���ش��م��ان  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م 

امل�شتمر لهم.
وا�شتعر�س املجل�س اأي�شاً الربنامج 
»كنوز  البيئية  لل�شياحة  الوطني 

ال����وط����ن����ي ل���ق���ائ���م���ة احل����ي����وان����ات 
الثدييات  من  باالنقرا�س  املهددة 
وال�������زواح�������ف وال����ربم����ائ����ي����ات يف 
ي���ر����ش���د حالة  وال�������ذي  ال�����دول�����ة، 
االأن�������واع امل���ه���ددة ب��االن��ق��را���س يف 
الالزمة  التدابري  وو�شع  ال��دول��ة 
تاأهيلها،  واإع��ادة  للمحافظة عليها 
الوطنية  اجل����ه����ود  ي���دع���م  ومب�����ا 
انقر�شت  التي  االأن����واع  ال�شتعادة 
اخلطط  وو������ش�����ع  ال�����ربي�����ة  م�����ن 
وال������ربام������ج واال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
االأنواع  على  للمحافظة  املنا�شبة 

االأكر تهديداً باالنقرا�س.
اإعداد م�شروع  املجل�س  وا�شتعر�س 
تعديل  ب�������ش���اأن  احت�������ادي  ق����ان����ون 
بكلية  اخلا�س  االحت��ادي  القانون 
تطوير  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال�شرطة، 

التاأمينية  ال�شناديق  خمتلف  بني 
حتى تعت�رب مدد اخلدمة مت�شلة 
االأم����ر  اإن���ق���ط���اع  دون  وم�����ش��ت��م��رة 
الذي ميكن املوظفني من جتميع 
مدد خدماتهم دون اللجوء لدفع 
بني  تختلف  ال��ت��ي  ال�شم  تكاليف 
واآخ�������ر، بحيث  ق���ان���ون م��ع��ا���ش��ات 
خدماته  ن���ه���اي���ة  ع���ن���د  ي�����ش��ت��ح��ق 
املعا�س  واأولها  اأف�شل  منافع  على 

التقاعدي.
اطلع  احل��ك��وم��ي��ة،  ال�������ش���وؤون  ويف 
املجل�س  ت��و���ش��ي��ات  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
ع����دد  يف  االحت��������������ادي  ال�����وط�����ن�����ي 
وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة  م��ن��ه��ا  امل���وا����ش���ي���ع، 
بناء  �����ش����اأن  يف  امل���ج���ت���م���ع  ت��ن��م��ي��ة 
العامة  الهيئة  و�شيا�شة  االأ���ش��رة، 
ل��ل�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة واالأوق�����اف 

ال��ط��ب��ي��ع��ة يف االإم���������ارات«، وال���ذي 
ي��اأت��ي يف اإط����ار ت��ع��زي��ز من��و قطاع 
ال�����ش��ي��اح��ة وزي������ادة ج��اذب��ي��ة دولة 
االإم���ارات كوجهة عاملية يف جمال 
وال�شياحة  ع���ام،  ب�شكل  ال�شياحة 
ب�شكل خا�س، ومن خالل  البيئية 
خلق رافد اقت�شادي جديد للناجت 
العاملية  التناف�شية  وزي��ادة  املحلي، 
اأهم  كاأحد  ت�شنيفها  عرب  للدولة 
عاملياً،  البيئية  ال�شياحة  وج��ه��ات 
وخ����ل����ق ف����ر�����س ع���م���ل ووظ����ائ����ف 
رف���ع  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة  ج�����دي�����دة، 
الوعي العام باحلفاظ على البيئة 
تنوعها  ا�شتدامة  و�شمان  املحلية 

البيولوجي ومواردها الطبيعية.
كما بحث املجل�س خالل االجتماع 
البيولوجي  ال����ت����ن����وع  م���������ش����روع 

واإنتقال  ن��ق��ل  وم��ع��اجل��ة  ت�شهيل 
امل��وظ��ف��ني امل��واط��ن��ني م���ن مالك 
مالك  اإىل  االإحت���������ادي  ال���ق���ط���اع 
مالك  م����ن  اأو  امل���ح���ل���ي  ال���ق���ط���اع 
مالك  اإىل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  اخل���دم���ة 
اخلدمة املدنية، اأو بالعك�س بكافة 
اإيجاباً  ي��ن��ع��ك�����س  مم���ا  احل�������االت، 
وح�شول  االن��ت��ق��ال،  ت�شهيل  على 
منافع  ع���ل���ى  امل�����واط�����ن  امل����وظ����ف 
اإىل جانب توفري  اأف�شل،  تاأمينية 
يف  للعاملني  النف�شي  اال���ش��ت��ق��رار 

�شوق العمل وزيادة اإنتاجيتهم.
ال�شل�س  االن��ت��ق��ال  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��زز 
العمل  ج���ه���ات  ب���ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
كانت  ���ش��واء  ال���دول���ة  يف  املختلفة 
�شيتم  فيما  حم��ل��ي��ة،  اأو  اإحت���ادي���ة 
التاأمينية  امل��ن��اف��ع  ت��ب��ادل  حت��دي��د 

اأف�شل  وف�����ق  ال�������ش���رط���ي  ال���ع���م���ل 
واالأمان  االأم��ن  وتعزيز  املمار�شات 
املدنية،  واحل���م���اي���ة  وال�������ش���الم���ة 
القانون  ت��ع��دي��ل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
االحت��ادي رقم 20 ل�شنة 2016 
املنقولة  االم��������وال  ره�����ن  ب�������ش���اأن 
املر�شوم  وت��ع��دي��ل  ل��دي��ن،  ���ش��م��ان��ا 
 2016 ل�شنة   /9/ رق��م  بقانون 
يدعم  االإف������ال�������س، ومب�����ا  ب�������ش���اأن 
املوؤ�شرات  يف  ال����دول����ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
الدولية، وتعزيز االإطار القانوين 
ملمار�شة االأعمال، وزيادة اجلاذبية 

اال�شتثمارية للدولة.
املجل�س  ناق�س  اآخ��ر،  �شعيد  وعلى 
خالل جل�شته تطوير نظام تبادل 
التقاعد  ���ش��ن��ادي��ق  ب���ني  امل���ن���اف���ع 
ال��ع��ام��ل��ة يف ال���دول���ة، ال��ه��ادف اإىل 

ب�����ش��اأن االإر�����ش����اد وال��ت��وج��ي��ه، اإىل 
املراجعة  اإج�����ازة  م��و���ش��وع  ج��ان��ب 

الطبية داخل الدولة.
جل�شته  خ��الل  املجل�س  اطلع  كما 
على عدد من التقارير احلكومية، 
اأعمال اللجنة  منها تقرير بنتائج 
عملية  ع���ل���ى  امل�������ش���رف���ة  ال���ع���ل���ي���ا 
ال��ت��ق��ي��ي��م امل���ت���ب���ادل ل��ق��ي��ا���س مدى 
االلتزام باملعايري الدولية ملواجهة 
متويل  ومكافحة  االأم����وال  غ�شل 
االإرهاب واالإجراءات الت�شحيحية 
�شندوق  بعثة  وت��ق��ري��ر  ال��الزم��ة، 
ال��ن��ق��د ال����دويل م��ع ال���دول���ة حول 
لعام  ال���راب���ع���ة  امل�������ادة  م���������ش����اورات 
اأعمال  نتائج  جانب  اإىل   ،2018
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم لعام 

.2018
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االإمارات تبحث تعزيز التعاون الثنائي يف ق�شايا العمل مع البحرين وم�شر واالأردن

الرم�شانية ال�شارقة  خريية  م�شاريع  من  ت�شتفيد  اأ�شرة  األف   40

•• جنيف-وام:

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل ن��ا���ش��ر ب���ن ثاين 
الب�شرية  امل����وارد  وزي���ر  ال��ه��ام��ل��ي 
والتوطني، معايل جميل حميدان 
وزير العمل والتنمية االجتماعية 
ال��ب��ح��ري��ن��ي، وذل����ك ع��ل��ى هام�س 
ملوؤمتر   108 ال��������دورة  اأع����م����ال 
يف  حاليا  املنعقد  ال���دويل  العمل 

مدينة جنيف ال�شوي�شرية.
التاأكيد  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ج�����رى 
ع���ل���ى ع���م���ق ال�����رواب�����ط االخ���وي���ة 
بقيادة  ال�شقيقني  البلدين  ب��ني 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

وب��ح��ث ال��ل��ق��اءان م��واق��ف الدول 
ال��ث��الث ح���ول امل��و���ش��وع��ات التي 
الدويل  العمل  م��وؤمت��ر  يناق�شها 
العمل  اأهمية  على  التاأكيد  ومت 
مع  التعامل  يف  امل�شرتك  العربي 

ق�شايا العمل الدولية.
�شعادة  ال��ث��الث��ة  ال��ل��ق��اءات  ح�شر 
املندوب  ال���زع���اب���ي  ����ش���امل  ع��ب��ي��د 
االأمم  ل������دى  ل����ل����دول����ة  ال�����دائ�����م 
�شيف  و�شعادة  جنيف  يف  املتحدة 
وزارة  وك���ي���ل  ال�������ش���وي���دي  اح���م���د 
امل���������وارد ال���ب�������ش���ري���ة وال���ت���وط���ني 
و�شعادة  الب�شرية  امل��وارد  ل�شوؤون 
الوزارة  العوبد وكيل  ماهر حمد 

ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ت��ج��ارب مبا 
ال�شيا�شات  ت���ط���وي���ر  يف  ي�����ش��ه��م 
تعزيز  اىل  ال���رام���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
يف  اخل��ا���س  القطاع  يف  التوطني 

كال البلدين ال�شقيقني.
ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  مت  كما 
اأج���ن���دة م���وؤمت���ر ال��ع��م��ل ال����دويل 
املنبثقة  ال��ل��ج��ان  اأع���م���ال  و���ش��ري 
امل�����وؤمت�����ر وال����ت����اأك����ي����د على  ع�����ن 
الثنائية  املواقف  تن�شيق  �شرورة 
الق�شايا  ح����ي����ال  واخل���ل���ي���ج���ي���ة 
يناق�شها  ال���ت���ي  وامل����و�����ش����وع����ات 
املوؤمتر الذي ت�شتمر اأعماله حتى 
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الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
امللك  ج��الل��ة  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه 
ملك  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  حمد 
مملكة البحرين ال�شقيقة وكذلك 
التاأكيد على الرغبة امل�شرتكة يف 
تعزيز التعاون الثنائي يف جماالت 

وق�شايا العمل.
وا����ش���ت���ع���ر����س ال���ل���ق���اء م����ب����ادرات 
وبرامج البلدين يف جمال تدريب 
وتوظيف ومتكني املوارد الب�شرية 
يف  م�شاركتها  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة 
قطاعاته  وق���ي���ادة  ال��ع��م��ل  ���ش��وق 

االقت�شادية املختلفة.
واأك������د اجل���ان���ب���ان احل���ر����س على 

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ال��ت��ق��ى معايل 
رئي�س  الهاملي،  ث��اين  بن  نا�شر 
وف��د ال��دول��ة امل�����ش��ارك يف املوؤمتر 
م����ع����ايل حم���م���د ����ش���ع���ف���ان وزي����ر 
ومعايل  امل�شري  العاملة  القوى 
ن�����ش��ال ف��ي�����ش��ل ال��ب��ط��اي��ن��ة وزير 

العمل االأردين كل على حدة.
التعاون  اآف��اق  ا�شتعرا�س  وج��رى 
العمل  جم��������االت  يف  ال����ث����ن����ائ����ي 
وال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ني االم����ارات 
وكذلك  واالأردن  م�شر  م��ن  وك��ل 
ادارة  يف  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال���ت���ج���ارب 
الثالث  ال���دول  العمل يف  اأ���ش��واق 

ال�شقيقة.

•• ال�صارقة-وام:

اخلريية  ال�شارقة  جمعية  اأعلنت 
اأ����ش���رة  األ������ف   40 م����ن  اأك������ر  اأن 
اخلريية  م�شاريعها  من  ا�شتفادت 
حملتها  ����ش���م���ن  ن���ف���ذت���ه���ا  ال����ت����ي 
“ و�شملت  “ ج���ود  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
وك�شوة  الرم�شاين  امل��ري  م�شروع 
ال�����ش��ائ��م بجانب  ال��ع��ي��د واإف���ط���ار 

زكاتي املال والفطر.
واأو���ش��ح ع��ب��داهلل م��ب��ارك الدخان 
ال�شارقة  جلمعية  ال��ع��ام  االأم����ني 
الذي  الكبري  النجاح  اأن  اخلريية 
حققته حملة “ جود “ على مدار 
ال�شهر الف�شيل يوؤكد جناح خطة 
حيث  باجلمعية  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ع��م��ل 
التي  اأهدافها  متكنت من حتقيق 
احلملة.  ب��داي��ة  قبل  عنها  اأعلنت 
اأن احلملة الرم�شانية  اإىل  ولفت 
ع�����ربت ع����ن رغ���ب���ة اجل���م���ع���ي���ة يف 
العظمى  ل��ل�����ش��ري��ح��ة  ال���و����ش���ول 
بالدعم  امل�����ش��ت��ف��ي��دة  ال��ف��ئ��ات  م���ن 
وحت��ق��ي��ق جن����اح ي��ف��وق م���ا حتقق 
خالل االأعوام ال�شابقة وهو ما مت 
بثقة  ثم  بف�شل اهلل ومن  بالفعل 

امل�شتهدفة  االأع����داد  كافة  تغطية 
االأعداد  العام برغم �شخامة  هذا 
اأننا  اإال  لها  ال��و���ش��ول  امل�شتهدف 
جميعا  اإليها  الو�شول  يف  جنحنا 
بالفعل بتوفيق من اهلل ثم بدعم 

املح�شنني وثقتهم باجلمعية.
وق��ال اإن��ه على م��دار اأي��ام احلملة 
امل����ري  م�����������ش�����اع�����دات  ت�����ق�����دمي  مت 
ق�شائم  �����ش����ورة  يف  ال���رم�������ش���اين 
اأ�����ش����رة   3000 اإىل  ����ش���رائ���ي���ة 
الغذائية  امل����واد  لنف�شها  ل��ت��وؤم��ن 
قبيل حلول �شهر رم�شان املبارك 
درهم  م��الي��ني   3 بتكلفة  وذل����ك 
اأم��ا زك��اة امل��ال فقد مت التو�شع يف 
العام  ه��ذا  بها  امل�شتفيدين  مظلة 
بقيمة  اأ�شرة   5000 اإىل  لي�شلوا 
وزعت  بينما  دره���م  مليون   15
عليها  والقائمني  اجلمعية  ف��رق 
يف خمتلف اإداراتها مكرمات ك�شوة 
العيد على 3 االآف اأ�شرة بقيمة 3 

ماليني درهم .
واأ�شار الدخان اإىل توزيع 34 األف 
الدولة  داخل  يوميا  اإفطار  وجبة 
اإىل  م��وق��ع��ا   150 ع��ل��ى  م���وزع���ة 
اأخرى  وج��ب��ة  األ���ف   200 ج��ان��ب 

م���������رورا مب���������ش����روع حفر  دره��������م 
االآب��ار ال��ذي حقق تربعات بقيمة 
11.6 مليون درهم بينما اأثمرت 
الن�شية  الر�شائل  تربعات  خدمة 
ع���ن حتقيق  ال��ق�����ش��رية وح���ده���ا 
مليون   6.9 ب��ق��ي��م��ة  ت����ربع����ات 
دره���م. ون���وه ال��دخ��ان اإىل اأن���ه مت 
تفريج كربة 150 �شجينا بتكلفة 
اإطالق  منذ  دره��م  مليون   2.5
 70 بجانب  الرم�شانية  احلملة 

املتربعني يف ح�شن نوايا القائمني 
على اإدارة هذه املنظومة اخلريية. 
على  املتربعني  حر�س  اإىل  واأ�شار 
اغتنام االأجر والتربع خالل �شهر 
رم�����ش��ان م���ا ان��ع��ك�����س ع��ل��ى حجم 
م�شروع  ج�����اء  ح���ي���ث  ال���ت���ربع���ات 
امل�شاريع  ك���اأك���ر  ���ش��ائ��م  اإف���ط���ار 
التي مت التربع لها بقيمة 18.3 
بناء  م�شروع  اأعقبه  دره��م  مليون 
مليون   17.5 ب��ق��ي��م��ة  امل�����ش��اج��د 

م�شاعدات  ت���ق���دمي  مت  م��ري�����ش��ا 
عالجية عاجلة لهم داخل الدولة 
االإن�شانية  من خالل خدمة خري 
وغريها  دره��م  ماليني   3 بقيمة 
التعليمية  امل�����ش��اري��ع  م��ن  ال��ك��ث��ري 

وال�شحية واالإغاثية .
وه�����ذا  ال�����دع�����م  ذل������ك  اأن  واأك���������د 
االإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ت��ربع م��ن جانب 
االأث��ر على  املح�شنني كان له بالغ 
جن���اح م�����ش��اري��ع احل��م��ل��ة ح��ي��ث مت 

لالت�شال  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل 
وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة وع����دد من 

التفتي�س  ل���������ش����وؤون  امل�������ش���اع���د 
النعيمي  عمر  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 

امل�����ش��وؤول��ني وامل��ع��ن��ي��ني يف ال���دول 
الثالث.

ليلة  توزيعها على م�شتحقيها  مت 
عبداهلل  اأثنى  جانبه  من   . العيد 
�شلطان بن خادم املدير التنفيذي 
الفاعل  ال������دور  ع��ل��ى  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
اجلمعية  اإدارات  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي 
�شاهمت جهودهم  وكوادرها حيث 
املحتاجني  ل��ك��اف��ة  ال���و����ش���ول  يف 
عناء  حتملهم  دون  م��واق��ع��ه��م  يف 
الرئي�شي  امل���ق���ر  اإىل  ال���و����ش���ول 
التي  امل�����ش��اع��دات  ع��ل��ى  للح�شول 
هذه  اأن  مو�شحا  ت��ق��دمي��ه��ا،  ي��ت��م 
حجم  يف  ت��و���ش��ع  يتبعها  اجل��ه��ود 

خ����ارج ال���دول���ة مت ت��وزي��ع��ه��ا على 
م�����دار ال�����ش��ه��ر يف اأك�����ر م���ن 80 
زي�����ادة غ���ري م�شهودة  دول����ة وه���ي 
االأمر الذي يعك�س وعي اجلمهور 
واأهميته  االإف������ط������ار  مب���������ش����روع 
وت����زي����د م����ن رغ���ب���ت���ن���ا اأي���������ش����ا يف 
ذلك  من  اأعلى  م�شتهدفات  و�شع 
بالتعاون  املقبلة  االأع�����وام  خ���الل 
م����ع ����ش���رك���ائ���ن���ا وال����داع����م����ني لنا 
اجلمعية  اأن  مو�شحا  باجلمعية، 
فطرة  األ���ف   150 بتوزيع  ق��ام��ت 
اأ�شرة داخل الدولة  األف   15 على 

اأ�شبح  ح��ي��ث  املح�شنني  ت��ربع��ات 
و�شواعد  داع��م��ة  اأذرع  للجمعية 
باملجتمع  الفئات  ك��ل  م��ن  بي�شاء 
ت��دف��ع��ه��ا ل����الأم����ام ل��ل��و���ش��ول اإىل 
ال��ه��دف االأك����رب وه���و ال��ت��واج��د يف 
طليعة اجلهات اخلريية بالداخل 
واخل��ارج، م�شريا اإىل اأن اجلمعية 
مت�شي وفق خطة عمل ثابتة لها 
اأهداف وروؤية وا�شحة وهي و�شع 
االأمل  ب���ذور  ب�شمة خ��ري وغ��ر���س 
بقاع  م��ن  بقعة  ك��ل  وال�����ش��ع��ادة يف 

االأر�س .
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اأخبـار الإمـارات
دعم اإماراتي الأطفال البريو يف اإطار » عام الت�شامح «

•• ليما-وام:

يف  وذل��ك  لهم  املدر�شية  ال��ل��وازم  توفري  ال��ب��ريو متثل يف  يف  فقرا  االأك���ر  لالأطفال  دعما  ال��دول��ة  �شفارة  قدمت 
اللوازم  ال�شام�شي القائم باالأعمال باالإنابة يف �شفارة الدولة يف ليما  الت�شامح ». و�شلم جا�شم �شيف  اإطار » عام 
املدر�شية املقدمة من دولة االإمارات اإىل جلنة ال�شيدات يف الربملان البريويف ل�شالح 2000 طالب من ذوي االأ�شر 

املتع�شرة.
جاء ذلك خالل احلفل الذي ا�شت�شافه الربملان البريويف بح�شور ميلي�شا دي �شالفريي رئي�شة جلنة ال�شيدات 
ومعايل دانييل �شالفريي رئي�س الربملان واآنة ماريا �شوكيوانكة نائبة رئي�شة جلنة ال�شداقة االإماراتية البريوفية 
و�شعادة غو�شتافو اأوتريو املدير العام ل�شوؤون اأفريقيا وال�شرق االأو�شط ودول اخلليج بوزارة اخلارجية البريوفية. 
وقدم معايل دانييل �شالفريي رئي�س الربملان ال�شكر لدولة االإمارات با�شم احلكومة البريوفية على هذه املبادرة، 
م�شريا اإىل اأهميتها يف دعم تعليم عدد من االأطفال ومتكنهم من احل�شول على اللوازم املدر�شية، م�شيدا باأوا�شر 

ال�شداقة والتعاون التي جتمع البلدين.

رئي�شة املجل�س الفيدرايل االأثيوبي ت�شيد مببادرات االإمارات التنموية يف بالدها
•• اأبوظبي-وام:

اإب��راه��ي��م رئي�شة  اأ����ش���ادت خ��ريي��ة 
االأثيوبي  ال����ف����ي����درايل  امل��ج��ل�����س 
مب��������ب��������ادرات دول����������ة االإم��������������ارات 
ال��ت��ن��م��وي��ة يف ب���الده���ا، وق��ال��ت اإن 
تعزيز  يف  ب��ق��وة  ت�شاهم  االإم����ارات 
ا�شتقرار  ل���دع���م  ب���الده���ا  ج���ه���ود 
النازحني واملتاأثرين من االأو�شاع 
موؤكدة  اأث��ي��وب��ي��ا،  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة 
على  ك���ان���ت  االإم���������ارات  دول�����ة  اأن 
ال��دوام �شباقة يف الوقوف بجانب 
ال�شعب االأثيوبي يف كافة االأحوال 

والظروف.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال����زي����ارة التي 
ق�����ام�����ت ب����ه����ا ام�����������س امل���������ش����وؤول����ة 
االأثيوبية والوفد املرافق لها ملقر 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 

وتعمل  كبريا  اهتماما  االأثيوبية 
دائما لتعزيز وجودها هناك«.

التي  التنموية  امل�شاريع  اأن  يذكر 
االحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
حاليا يف اإقليم بايل االأثيوبي اأكر 
تداعيات  م��ن  املت�شررة  االأق��ال��ي��م 
اإن�شاء  تت�شمن  اأثيوبيا  يف  النزوح 
���ش��ك��ن��ي��ة يف ع�����دد من  جم���م���ع���ات 
 « وه��ي  لالإقليم  التابعة  امل��ن��اط��ق 
وبورونا،  وجينري،  وقوجي،  قوبا، 
ودين�شو« وذلك بقيمة 14 مليونا 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  األ���ف دره����م،  و692 
املراحل  جلميع  مدار�س   4 اإن�شاء 
 70 يف منطقة روب��ي، تتكون من 
ومكاتب  واملكتبات  درا�شيا  ف�شال 
واخلدمات  وامل���خ���ت���ربات  االإدارة 
 23 تبلغ  بتكلفة  وذل��ك  االأخ���رى 
و850  األ����ف����ا  و690  م���ل���ي���ون���ا 

الفالحي اأن هيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي تويل براجمها املوجهة 
اهتماما كبريا  االأثيوبية  لل�شاحة 
وجودها  ل��ت��ع��زي��ز  دائ���م���ا  وت��ع��م��ل 
ه��ن��اك ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �شمو 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان 
ال����ذي ي��ت��اب��ع ع���ن ق���رب حتركات 
ال��ه��ي��ئ��ة يف اأث��ي��وب��ي��ا وغ��ريه��ا من 
ال��ت��ي ت�شهد  امل��ن��اط��ق واالأق���ال���ي���م 

اأزمات وكوارث.
ال���ق���ي���ادة  ت���وج���ي���ه���ات  اإن  وق�������ال 
ال��ر���ش��ي��دة يف ه��ذا ال�����ش��دد جت�شد 
ال���ع���الق���ة امل��ت��ي��ن��ة ب���ني االإم�������ارات 
امل�شتمر  وال���ت���وا����ش���ل  واأث���ي���وب���ي���ا، 
ال���ب���ل���دي���ن، وتعرب  ق���ي���ادت���ي  ب����ني 
ع��ن ع��م��ق ال���رواب���ط االأزل���ي���ة بني 
القيادة  ت�شامن  وتوؤكد  ال�شعبني، 
الر�شيدة الالحمدود مع االأو�شاع 

ا�شتقبالها  يف  وك���ان  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
الفالحي  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور 
االأمني العام وعدد من امل�شوؤولني 
اجلانبان  وا�شتعر�س  الهيئة،  يف 
التعاون  جم����االت  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
تعزيز  �شاأنها  من  التي  والتن�شيق 
والتنموي  االإن�����ش��اين  الهيئة  دور 
ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة االأث��ي��وب��ي��ة، وقدم 
اأم��ني ع��ام الهالل االأح��م��ر �شرحا 
امل�شاريع  ح���ول  االأث��ي��وب��ي  ل��ل��وف��د 
تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  التنموية 
اإقليم  الهيئة يف  حاليا من جانب 
قيادة  ودع������م  ب���ت���وج���ي���ه���ات  ب�����ايل 
�شمو  ومتابعة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��دول��ة 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان 
الظفرة  احلاكم يف منطقة  ممثل 
رئي�س الهالل االأحمر االإماراتي.

عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 

واملتاأثرين  للنازحني  االإن�شانية 
م��ن ت��داع��ي��ات��ه��ا يف اأث��ي��وب��ي��ا، كما 
الدولة  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ���ش��رع��ة  جت�شد 
جت���اه ال���ظ���روف االإن�����ش��ان��ي��ة التي 

يعي�شها املت�شررون هناك.
واأ����ش���اف » ت��اأت��ي ه���ذه اجل��ه��ود يف 
كدولة  االإم���������ارات  ال����ت����زام  اإط������ار 
م���ان���ح���ة ب��ن��ه��ج��ه��ا االإن���������ش����اين و 
ال�شقيقة  ال�شعوب  جتاه  التنموي 
و ال�شديقة، وا�شتمرارها لنهجها 
املتميز يف تعزيز القيم و املبادرات 
املعاناة  وط��������اأة  م����ن  حت����د  ال����ت����ي 
التنمية  جهود  وت�شاند  االإن�شانية 
تطالها  ال����ت����ي  امل���ج���ت���م���ع���ات  يف 
النكبات االإن�شانية التي توؤثر على 
حياة النا�س وم�شائرهم، واأكد اأن 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
لل�شاحة  املوجهة  براجمها  ت��ويل 

اإدارية  ومرافق  اخل��دج  باالأطفال 
وخدمية، وذلك بقيمة 4 ماليني 
دره������م،  و600  اآالف  و407 
حافلة   20 ت��وف��ري  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
مليونني  ب��ق��ي��م��ة  ال����ع����ام  ل��ل��ن��ق��ل 
األفا و100 درهم، وفيما  و571 

درهما.
اإن�شاء  ي��ت��م  ال�����ش��ح��ي  امل��ج��ال  ويف 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ل����رع����اي����ة االأم����وم����ة 
وال��ط��ف��ول��ة يف روب����ي ي��ت��ك��ون من 
عمليات  وجممع  خارجية  عيادات 
للعناية  ووح��دة  وعنابر  وخمترب 

الغذائية  امل���������ش����اع����دات  ي���خ�������س 
توفري  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ت�شمنت 
للنازحني  غذائي  طرد  األف   88
األفا  و977  مليونا   15 بقيمة 
و556 درهما، ا�شتفاد منها 700 

األف �شخ�س.

»حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية« ت�شت�شيف »املوؤمتر الدويل الأبحاث احلكومة الرقمية«
•• دبي-وام:

من  الع�شرين  ال��دورة  احلكومية  ل���الإدارة  را�شد  بن  حممد  كلية  ت�شت�شيف 
م��رة يف  �شيقام الأول  وال��ذي  الرقمية«،  ال��دويل الأبحاث احلكومة  »امل��وؤمت��ر 
2019 يف  يونيو   20 اإىل   18 الفرتة من  االأو�شط خالل  ال�شرق  منطقة 
االأكادمييني يف جمال  والباحثني  اخل��رباء  نخبة من  بح�شور  وذل��ك  دب��ي، 
احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة، وع����دد م��ن رواد ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي م��ن خم��ت��ل��ف دول 
العامل، باالإ�شافة اإىل جمموعة من طلبة الدرا�شات العليا يف جمال االإدارة 

وال�شيا�شات احلكومية.
الرقمية«  احلكومة  »جمتمع  منظمة  تنظمه  ال��ذي  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  يقام 
ويناق�س  اال�شطناعي«،  ال��ذك��اء  ع�شر  يف  »احلوكمة  �شعار  حتت  العام  ه��ذا 
عدداً كبرياً من اأوراق العمل واالأبحاث والدرا�شات حول احلكومة الرقمية 
يف  تقنياته  وتطبيق  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  ع�شر  يف  احلكومية  وال��ت��ح��والت 
خطط التنمية واخلدمات احلكومية واملدن الذكية، باالإ�شافة اإىل مناق�شة 
ال�شناعي  الذكاء  االبتكار احلكومي يف ع�شر  ودور  املدين  املجتمع  م�شاركة 

و�شبل تطوير اأدوات احلكومات ومراكز اتخاذ القرار.

وقال �شعادة الدكتور علي بن �شباع املري، الرئي�س التنفيذي لكلية حممد بن 
ا�شت�شافتنا للموؤمتر للمرة االأوىل يف منطقة  اإن  ل��الإدارة احلكومية،  را�شد 
حلكومات  عاملي  كمركز  االإم����ارات  ودول���ة  دب��ي  دور  تعك�س  االأو���ش��ط  ال�شرق 
اإىل  الهادفة  املبتكرة  احلكومية  ال�شيا�شات  ل�شنع  عاملياً  وخمترباً  امل�شتقبل 
اال�شت�شافة  تاأتي  كما   .. العامل  دول  النا�س يف خمتلف  حت�شني جودة حياة 
اأكادميية  موؤ�ش�شة  باعتبارها  واإقليمياً،  عاملياً  الريادي،  الكلية  لدور  تعزيزا 
وملتزمة  ال��ع��ام��ة،  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  احل��ك��وم��ي��ة  االإدارة  يف  متخ�ش�شة  بحثية 
رفد حكومة  بفعالية يف  ت�شاهم  اأن  �شاأنها  التي من  اأف�شل احللول  بتقدمي 
دولة االإمارات باأحدث ال�شيا�شات واالأدوات وتاأهيل الكوادر الوطنية و�شناعة 
قادة امل�شتقبل القادرين على حتويل التحديات اإىل فر�س ل�شمان تناف�شية 

الدولة وريادتها يف كل املجاالت.
البحثية  ال��ع��م��ل  اأوراق  م��ن  ع����دداً  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة  وتت�شمن 
من  العديد  تعر�س  والتي  اال�شطناعي  للذكاء  املتنامية  التطبيقات  حول 
التحديات والفر�س للحكومات يف جميع اأنحاء العامل، وذلك يف ظل تغيري 
تطبيق  خالل  من  ال�شيا�شات  و�شنع  اخلدمات  لتقدمي  التقليدية  االأ�شكال 
املجتمعية  ال��ت��اأث��ريات  ودرا���ش��ة  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  خ��وارزم��ي��ات  تقنيات 

للبيانات ال�شخمة، اإ�شافًة اإىل تاأثريات تقنيات بلوك ت�شني واإنرتنت االأ�شياء 
وتطبيقات املدن الذكية.

واأك�����د ف����ادي ����ش���امل، ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ارك ل��ل��م��وؤمت��ر وم���دي���ر ق�����ش��م البحوث 
واال���ش��ت�����ش��ارات يف ك��ل��ّي��ة حم��م��د ب��ن را���ش��د ل�����الإدارة احل��ك��وم��ي��ة، اأن تنامي 
العامل يف ظل  ال�شناعي حول  الذكاء  لتقنيات وحلول  ا�شتخدام احلكومات 
يف  احلكومات  لتلك  اأف�شل  فر�س  خللق  حمفز  الرابعة،  ال�شناعية  الثورة 
امل�شتقبل، اإال اأنه ويف الوقت نف�شه جترب هذه التحوالت ال�شاملة احلكومات 
التحديات االجتماعية  العديد من  �شيا�شات ملواجهة  وابتكار  على مواكبتها 
وال�شيا�شية واالقت�شادية وحتى االأخالقية، والتي تتطلب ا�شتعداد احلكومات 

من االآن ملواكبة متطلبات امل�شتقبل.
وقال: »ي�شيف موؤمتر هذا العام على اإنتاج الكلية البحثي واأن�شطتها املتنامية 
واحلكومة  العامة  ال�شيا�شات  على  واأثرها  اال�شطناعي  الذكاء  جم��االت  يف 
احلكومية  ل���الإدارة  را���ش��د  ب��ن  حممد  كلية  ك��ون  م��ن  وانطالقا  واملجتمع.. 
ريادياً للمعرفة يف جماالت  مركزاً لبحوث ال�شيا�شات، فاإنها تعترب م�شدراً 
�شيا�شات احلكومة الرقمية على م�شتوى املنطقة.. فعلى امتداد العقد املا�شي 
وال�شيا�شات  الرقمية  احلوكمة  جم��االت  يف  واأن�شطتنا  بحوثنا  نتائج  تتبوء 

الرقمية وحتوالت املدن الذكية والبيانات ال�شخمة وتاأثري و�شائل التوا�شل 
يف  عاملياً  مرموقة  مكانة  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  وت��اأث��ريات  االجتماعي 
يف  ومرجًعا  م�شدراً  الكلية  اأ�شبحت  حتى  والبحثية،  االأكادميية  االأو�شاط 
جماالت ال�شيا�شات العامة املتعلقة بحكومات امل�شتقبل وت�شتخدم من�شوراتها 
اأنحاء  جميع  يف  الدولية  املنظمات  و  احلكومات  قبل  من  للبيانات  كم�شدر 
ال���دويل ومنظمة  وال��ب��ن��ك  امل��ت��ح��دة  ال��ع��دي��د م��ن هيئات االأمم  ال��ع��امل مثل 

التعاون االقت�شادي والتنمية واملنتدى االقت�شادي العاملي«.
املوؤمتر �شتجمع علماء وخرباء من  الع�شرين من  ال��دورة  اأن  جدير بالذكر 
 45 62 مدينة يف  امل��وؤمت��ر من  �شيح�شرون  وال��ذي��ن  ال�شت،  العامل  ق��ارات 
دولة حول العامل .. وميثل احل�شور �شبكة عاملية من اجلامعات واملوؤ�ش�شات 
االأكادميية العاملة يف جمال احلكومة الرقمية .. كما راجعت جلنة برنامج 
نحو  الرقمية  احلكومة  جم���االت  يف  ع��امل   200 نحو  ت�شم  ال��ت��ي  امل��وؤمت��ر 
الذكاء  جماالت  يف  املقبولة  االأبحاث  تقدمي  و�شيتم   .. مقدماً  بحثا   150
 3 و  6 حلقات عمل  يف  العامة  وال�شيا�شة  الرقمية  واحلوكمة  اال�شطناعي 
اأيام  م��دار  على  جل�شة  و21  م�شاق   14 و  دك��ت��وراه  ون���دوة  نقا�شية  حلقات 

املوؤمتر الثالثة.

االإمارات ت�شري قافلة م�شاعدات غذائية جديدة اإىل قرى »الدريهمي« يف اليمن
•• الدريهمي-وام:

�شريت دولة االإم��ارات ام�س قافلة م�شاعدات غذائية جديدة اإىل عدد من 
قرى مديرية الدريهمي بال�شاحل الغربي لليمن يف اإطار حر�شها الدائم 

على تلبية احتياجات ال�شعب اليمني ال�شقيق والتخفيف من معاناته.
قافلة  اإن  الغربي  ال�شاحل  االإماراتي يف  االأحمر  الهالل  هيئة  وقال ممثل 
قرى  ع��ل��ى  وزع���ت  متكاملة  غ��ذائ��ي��ة  �شلة   2000 ت�شمنت  اامل�����ش��اع��دات 
الكويزي،  وال��ب��ك��اري��ة  وال��ط��ائ��ف،  وامل����ربك،  وال��ذخ��ر،  وال��ك��دف،  »غليفقة، 

واملرايبة، والقبا�شية، وامل�شاهري، والون�س، والبهادرة« .
وعرب مواطنون مينيون عن �شكرهم واإمتنانهم لدولة االإمارات، على دعمها 
املتوا�شل لل�شعب اليمني من خالل تنفيذ جملة من امل�شروعات واملبادرات 
التي �شملت خمتلف جماالت احلياة. جدير بالذكر اأن دولة االإمارات قامت 
عرب ذراعها االن�شانية » هيئة الهالل االأحمر » بتوزيع 83 األف �شلة غذائية 

خالل الن�شف االأول من 2019 » عام الت�شامح.

موا�شالت عجمان تنظم حمالت توعوية ل�شائقي مركبات 
االأجرة يف م�شفوت

•• عجمان - الفجر: 

ل���وت���اه املدير  اأك�����د ع��م��ر حم��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
اأن  ال��ع��ام��ة  امل��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة 
املكثفة  ال���ت���وع���وي���ة  احل����م����الت 
االأجرة   مركبات  �شائقي  لتدريب 
واطالعهم  تثقيفهم  �شمن  ج��اء 

م�شتمرة  التوعوية  احلمالت  اأن 
ب���امل���ي���دان ل��ل��ت��وج��ي��ه وال����وق����وف 
القوانني  م��ن  امل�����ش��ت��ج��دات  ع��ل��ى 
احلمالت  وتناولت  واالإج����راءات، 
االأم���������ن وال���������ش����الم����ة ال����واج����ب 
اتباعها يف مركبة االأجرة، وكيفية 
مع  واالأم��ث��ل  ال�شحيح  التعامل 

اجلمهور.

على اجلوانب الوقائية عرب القيام 
باإجراءات ال�شالمة املتبعة بهدف 
تقدمي خدمة متميزة للجمهور، 
النواحي  م��ن  ت��اأه��ي��ل��ه��م  وك��ذل��ك 
والدينية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  املهنية 
االأمر  وال�����ش��ل��وك��ي��ة  واالأخ��الق��ي��ة 
خدمات  تقدمي  يف  ي�شاهم  ال��ذي 
اإىل  م�شرياً  ومريحة،  اآم��ن��ة  نقل 

موؤ�ش�شة  حر�س  بدافع  ذلك  جاء 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى تنفيذ  امل��وا���ش��الت 
التوعوية  احل�����م�����الت  اأج�����ن�����دة 
�شقل  ا�شتهدفت  ال��ت��ى  ال�شاملة 
االأجرة  مركبات  �شائقي  مهارات 
ومزيرع  م�����ش��ف��وت  منطقتي  يف 
وذلك بهدف رفع الكفاءة والتميز 
يف االأداء وفق اأعلى املعايري ومبا 

عجمان  روؤي�������ة  م����ع  ي��ت��������������م��ا���ش��ى 
عن  ال�شائقون  واأعرب   .  2021
امل�شتمرة  ب��ال��ل��ق��اءات  ام��ت��ن��ان��ه��م 
وتذليل  االإي���ج���اب���ي  وحت��ف��ي��زه��م 
ال�����ش��ع��اب ال��ت��ى ي��واج��ه��ون��ه��ا مبا 
وال������والء ولبذل  االن��ت��م��اء  ي��ع��زز 
مزيد من اجلهد لالرتقاء باالأداء 

يف العمل.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد ال�شارقة يقدم واجب العزاء 

بوفاة علي حممد عبيد احل�شان ال�شام�شي
•• ال�صارقة-وام:

قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
عبيد احل�شان  وف���اة علي حممد  ال��ع��زاء يف  واج���ب  اأم�����س  ال�شارقة  ح��اك��م 

ال�شام�شي.
واأع��رب �شمو وىل عهد ال�شارقة - خالل زيارته جمل�س العزاء يف �شاحية 
 .. الفقيد  وذوي  الأ�شرة  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن   - بال�شارقة  مغيدر 
�شائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 

اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

حمد ال�شرقي ي�شدر قانونا بت�شكيل 
جلنة تطوير اإمارة الفجرية

•• الفجرية-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية القانون رقم 2 ل�شنة 2019 القا�شي بت�شكيل جلنة تطوير 
اإمارة الفجرية برئا�شة �شموه، وع�شوية كل من �شمو ال�شيخ حممد بن حمد 
االأمريي،  الديوان  مدير  و�شعادة  الفجرية،  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن 
والزراعة  االأ�شغال  دائ��رة  ومدير  الفجرية  ودبا  الفجرية  بلديتي  ومديري 
وال�شيا�شات  اخلطط  بتطوير  اللجنة  اأه��داف  القانون  وح��دد  الفجرية.  يف 
اال�شرتاتيجية الإمارة الفجرية، و�شمان التكاملية وال�شمولية فيها، وتنمية 

اال�شتثمارات مبا يكفل ا�شتمرارية م�شاريع التنمية والتطوير يف االإمارة.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأكادميية العلوم ال�شرطية
•• ال�صارقة -وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
�شباح  بال�شارقة  ال�شرطية  العلوم  اأكادميية  جمل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم 

ام�س- يف مكتب �شمو احلاكم - اجتماع جمل�س االأكادميية.
و�شادق املجل�س - يف بداية االجتماع - على حم�شر االجتماع ال�شابق ليناق�س 

االأكادميية  االج��ت��م��اع  اأج��ن��دة  امل��درج��ة على  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���ددا  بعدها 
والعلمية واالإدارية واتخذ حيالها عددا من القرارات الهامة التي ت�شهم يف 

تطوير عمل االأكادميية.
واعتمد املجل�س - خالل االجتماع - اأع�شاء اللجان العليا لت�شجيل وقبول 
وعدد  ال�شباط  الطلبة  من   23 ال���  للدفعة  لالنت�شاب  املر�شحني  الطلبة 
املقاعد املخ�ش�شة لهم يف هذا العام، واآليات تطوير العمل االإداري واالرتقاء 

به يف االأكادميية.
طلبة  لتخريج  موعد  حتديد  ح��ول  املقرتحات  بع�س  املجل�س  وا�شتعر�س 

الدرا�شات العليا الذين اأنهوا متطلبات التخرج وفق املعايري االأكادميية.
كما ناق�س املجل�س عددا من املقرتحات التطويرية حول عدد من اجلوانب 
واالأجهزة  التعليمية  املرافق  باأف�شل  االأكادميية  ورف��د  والعلمية  القانونية 

املتقدمة يف طرق وو�شائل التعليم.

ال�شارقة  ال�شام�شي قائد عام �شرطة  الزري  اللواء �شيف   .. ح�شر االجتماع 
نائب رئي�س املجل�س، واالأع�شاء العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب قائد 
عام �شرطة ال�شارقة، و�شلطان حممد عبيد الهاجري، وامل�شت�شار �شلطان علي 
بن بطي املهريي، والعميد عبداهلل اإبراهيم ال�شيخ ن�شار، والعقيد الدكتور 
حممد خمي�س العثمني مدير عام االأكادميية، واملقدم حممد حمد ال�شويدي 

مقرر املجل�س.

يف حما�سرة مركز �سرطة راأ�س اخليمة 

ر�شالة »الت�شامح«  ت�شل اىل اجلاليات اال�شيوية باالأوردو
•• راأ�س اخليمة – الفجر :

البكر  نا�شر  الدكتور  العقيد  قال 
راأ�س  �شرطة  تدريب  معهد  مدير 
االأه��م��ي��ة مبكان  م���ن   »: اخل��ي��م��ة 
اال�شيوية  اجلاليات  اىل  التحدث 
ع���ن » ال��ت�����ش��ام��ح » ل��ك��ون��ه��م  من 
االماراتي  امل��ج��ت��م��ع   يف  امل��ق��ي��م��ني 
املحا�شرة  اخ��ت��ي��ار  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
باللغة االأوردية جاء بغية تو�شيل 
اجلاليات  الأب��ن��اء  الت�شامح  ر�شالة 
والتي  بالدولة  املقيمة  االآ�شيوية 
ت�����ش��ك��ل ن�����ش��ب��ة ك����ب����رية م����ن عدد 

ال�شكان ب�شكل عام .
راأ�س  �شرطة  ت��دري��ب  معهد  �شهد 
اخل���ي���م���ة حم���ا����ش���رة ب����ع����ن����وان  » 

املن�شجمة مع عام الت�شامح بهدف 
ن�شر املحبة والتاآلف والتاآخي بني 

كافة اأطياف املجتمع .
الت�شامح  مفهوم  املحا�شر  وتناول 
وقيادة  ح��ك��وم��ة  حت���ر����س  ال�����ذي 
االإم�����ارات ع��ل��ى ن�����ش��ره ب��ني جميع 
م�����ن ي���ع���ي�������س ع���ل���ى اأر�����ش����ه����ا من 
ينتمون  وم���ق���ي���م���ني  م����واط����ن����ني 
الأكر من 200  جن�شية خمتلفة 
وال��ع��ادات مما  والثقافات  االأدي���ان 
الت�شامح على  دفعها الإط��الق عام 
العام 2019 باعتبار اأن الت�شامح 
التعامالت  وجميع  احلياة  اأ�شا�س 

بني الب�شر .
واأ�شاف اأن ديننا االإ�شالمي احلنيف 
ال�شماوية حثت  وجميع الر�شاالت 

اجلن�شيات  اأب���ن���اء  م���ن  جم��م��وع��ة 
تنظيم  اأن  ب����االإم����ارة  االآ����ش���ي���وي���ة 

الت�شامح » باللغة االأوردي��ة األقاها 
الدكتور منري اأحمد نزير بح�شور 

من  حر�شا  ي��اأت��ي  املحا�شرة  ه��ذه 
فعالياتها  تعزيز  على  املعهد  اإدارة 

واالأم����������ان وه�����و م����ا ي��ت��ط��ل��ب من 
اجل��م��ي��ع م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات واأف�����راد 
والتعامل  حت��ق��ي��ق��ه  يف  امل�����ش��ارك��ة 
فيه يف خمتلف املجاالت احلياتية 

والعفو  ال��ت�����ش��ام��ح  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى 
وال�شالم  امل��ح��ب��ة  ن�����ش��ر  و����ش���رورة 
بني كافة االأطياف نظرا الأهميته 
واالأمن  لال�شتقرار  اأ�شا�س  كحجر 

جمتمعية  ومم��ار���ش��ات  تعليم  م��ن 
تعزيز  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  وغ����ريه����ا 
م��ب��داأ امل�����ش��اواة واح���رتام االآخرين 

وحقوقهم وواجباتهم.    

طالبة باخلليج الطبية يف عجمان حت�شد املركز االأول
 يف جمال بحوث طلبة اجلامعات

•• عجمان -الفجر:

ح�شدت الطالبة كو�شبو الزمان، 
من كلية الطب يف جامعة اخلليج 
الطبية بعجمان على املركز االأول 
�شمن  ال�شحية  العلوم  جمال  يف 
جمريات الدورة ال�شابعة مل�شابقة 
»ب��ح��ث ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات«، وهي 
تنظمها  اإقليمية  �شنوية  م�شابقة 

التعاون  جم��ل�����س  دول  م��ن��ط��ق��ة 
اخلليجي. 

وه������ن������اأ ال����ربوف����ي���������ش����ور م����ان����دا 
الطب  كلية  عميد  فينكاترامانا، 
الطبية،  اخل���ل���ي���ج  ج���ام���ع���ة  يف 
الطالبة الزمان على هذا االإجناز 
االأهمية  ع��ل��ى  م�������ش���دًد  ال���ك���ب���ري، 
اجلامعة،  توليها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
لالأبحاث وعملية اتخاذ القرارات 

رعاية  اأب���وظ���ب���ي، حت���ت  ج��ام��ع��ة 
م���ع���ايل ح�����ش��ني احل���م���ادي وزي���ر 

الرتبية والتعليم.
كو�شبو  الطالبة  م�شاركة  وجاءت 
بعنوان:  من خ��الل ورق��ة بحثية 
الطلبة  لتعلم  الت�شتيت  »عوامل 
قي جمال العلوم ال�شحية«، بني 
�شارك  م�شروع،   260 م��ن  اأك��ر 
ب���ه ط��ل��ب��ة م���ن 44 ج��ام��ع��ة من 

باالإ�شافة  ال��دالئ��ل،  على  املبنية 
على  الطلبة  وت�شجيع  دع��م  اإىل 
املحافل  يف  اأع���م���ال���ه���م  ع����ر�����س 
اأن  على  واأك��ّد  والدولية.  املحلية 
اأن  على  طلبتها  ت���درب  اجلامعة 
يغدوا متعلمني ذاتيني على مدى 
احلياة، حتى يتمكنوا من مواكبة 
التغريات املت�شارعة التي ي�شهدها 

جمال الطب.

ال�����ش��اب��ع��ة من  ال������دورة  اأن  ي��ذك��ر 
م�شاركات  �شهدت  امل�شابقة  ه��ذه 
اأكادميية مرموقة  من موؤ�ش�شات 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
�شاركت  ح��ي��ث  ُع���م���ان،  و���ش��ل��ط��ن��ة 
قدمت  �شعودية،  جامعات  ث��الث 
34 م�شروعاً بحثياً، فيما �شاركت 
ث��م��اين ج��ام��ع��ات ُع��م��ان��ي��ة ب��� 12 

م�شروعاً بحثياً.

مب�ساركة اأكرث من 2000 �ساب و�سابة حول العامل

املوؤ�ش�شة االحتادية لل�شباب تنظم 30 حلقة �شبابية خالل الن�شف االأول من العام اجلاري
•• دبي-الفجر: 

جهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�شباب  االحت���ادي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  نظمت 
احتادية وحملية وموؤ�ش�شات دولية 30 حلقة �شبابية خالل 
الن�شف االأول من العام اجلاري �شارك فيها اأكر من 2000 
�شاب و�شابة من خمتلف مناطق دولة االإمارات، وذلك بهدف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل امل��ب��ا���ش��ر م��ع ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب، للتعرف على 
اأف��ك��اره��م واال���ش��ت��ف��ادة م��ن ق��درات��ه��م يف اإي��ج��اد حلول فعلية 

تدعم م�شاركتهم يف م�شرية التنمية. 
اأقيمت مب�شاركة عدد من  التي  ال�شبابية  وتناولت احللقات 
ال���وزراء وال�شعادة م��دراء وروؤ���ش��اء ع��دد من  اأ�شحاب املعايل 
املوؤ�ش�شات احلكومية االحتادية واملحلية يف كل من اأبوظبي، 
اإىل  باالإ�شافة  اخليمة  راأ����س  و  وعجمان  وال�شارقة،  ودب���ي، 
حلقة �شبابية يف جمهورية رواندا وجمهورية كينيا واململكة 
ال�شباب، وت�شهم يف حتفيزهم  املتحدة، مو�شوعات تهم فئة 
على امل�شاركة الفاعلة يف م�شرية التقدم والتنمية واالزدهار، 
امل��ب��ت��ك��رة واالإبداعية  اأف��ك��اره��م  ت��وظ��ي��ف  وذل���ك م��ن خ���الل 
وامل�شتقبلية  احلالية  التحديات  على  بالتغلب  للم�شاهمة 
ال��ت��ي ت��واج��ه ع��دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة وذات االأهمية 

اال�شرتاتيجية يف املجتمع.
املوؤ�ش�شة االحتادية  عام  النظري، مدير  �شعيد حممد  وقال 
القيادة  لروؤية  ترجمة  ال�شبابية  احللقات  »جت�شد  لل�شباب 
الر�شيدة لال�شتفادة من الطاقات ال�شبابية يف و�شع احللول، 

فهي  م�شتدام،  موؤ�ش�شي  عمل  لتكون  تطلعاتهم  وت��رج��م��ة 
للتعرف على  االأهمية  اأ�شا�شية وحلقة و�شل يف غاية  ركيزة 
والتو�شل  لتحدياتهم،  احل��ل��ول  وو���ش��ع  ال�شباب  طموحات 
التنمية  م�شرية  يف  امل�شاهمة  م��ن  متكنهم  مبتكرة  حللول 
باتت  حيث  القادمة،  االأجيال  م�شتقبل  و�شناعة  واالزده���ار 
اأعداد  ت�شتقطب  مثالية  من�شة  ال��ي��وم  ال�شبابية  احللقات 
واالرت���ق���اء يف  املتحم�س خل��دم��ة وط��ن��ه  ال�شباب  م��ن  ك��ب��رية 

واقعه و�شناعة م�شتقبله«. 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  �شباب  جمل�س  نّظم  م��رة،  والأول 
الدويل حلقة �شبابية يف اأفريقيا، حيث تناولت احللقة التي 
امل��راأة واأهمية  العا�شمة الرواندية كيغايل متكني  عقدت يف 
وذلك  الوطنية،  االأج��ن��دة  اأه���داف  حتقيق  يف  دوره���ا  تعزيز 
مب�شاركة معايل روز ماري موبيزي، وزيرة ال�شباب يف راوندا، 
و�شعادة هزاع حممد فالح القحطاين، �شفري دولة االإمارات 
يف جمهورية رواندا، و�شّلطت احللقة ال�شبابية ال�شوء على 
املبتكرة  الفر�س  خلق  يف  وال�شباب  امل��راأة  دور  تفعيل  اأهمية 
تواجه  التي  التحديات  وناق�شت  امل�شتدام،  النمو  لتحقيق 

ال�شباب الرواندي يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.
كما نظمت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل حلقة �شبابية 
حت���ت ع���ن���وان »دور ال�����ش��ب��اب يف دع����م ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة« يف 
جمهورية كينيا، بحيث تناولت احللقة التحديات التي تعيق 
املتوفرة لتخطي  الفر�س  ال�شياحة،  ال�شباب يف قطاع  جناح 
هذه التحديات، واحللول التي تخول ال�شباب للح�شول على 

الفر�س املنا�شبة.
ك��م��ا ا���ش��ت�����ش��اف��ة ���ش��رط��ة دب���ي ح��ل��ق��ة ���ش��ب��اب��ي��ة حت���ت عنوان 
امل�شتقبل  اال�شت�شراف  القدرات  وبناء  العقول  »اال�شتثمار يف 
االأمني« والتي عقدت يف العا�شمة الربيطانية لندن، والتي 
والتخ�ش�شات  امل�شتقبل،  وظ��ائ��ف  حت��دي��د  معايري  ناق�شت 
ال��درا���ش��ي��ة ك��م��ا رك����زت ع��ل��ى حم���ور ���ش��رط��ة دب���ي ومعايري 
حتديد التخ�ش�شات الدرا�شية واال�شتقطاب االأكادميي لدى 

ال�شباب.
�شبابية  حلقة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�شت�شافت  وبدورها 
دور  تناق�س  والتي  االإم��ارات��ي��ة«  املدر�شة  »خم��رج��ات  بعنوان 
ال�شباب الرائد يف قيادة دفة التطوير والتحديث يف خمتلف 
الذي  امل��ال  راأ����س  بو�شفهم  ال��دول��ة،  يف  احليوية  القطاعات 
تعّول عليه القيادة الر�شيدة لتعزيز مكت�شبات الوطن و�شون 
�شبابية  حلقة  املجتمع  تنمية  وزارة  عقدت  كما  منجزاته. 
وذلك  جمتمع«  م�شوؤولية  الهمم  اأ���ش��ح��اب  »ت�شغيل  ح��ول 
املجتمع، مت  تنمية  وزي��رة  بو حميد  مب�شاركة معايل ح�شة 
والرتكيز  الهمم  اأ�شحاب  ت�شغيل  عقبات  مناق�شة  خاللها 
العام  التعليم  برامج  و�شعف  اجل�شدية،  االإعاقة  على  فقط 
الكادر يف جهات العمل  واخلا�س واالأكادميي و�شعف تهيئة 
امل�شبقة  االنطباعات  الهمم  الأ���ش��ح��اب  ال��دم��ج  اآل��ي��ة  لو�شع 
اإىل جانب قلة فر�س االلتحاق  عن قدرات ا�شحاب الهمم، 

بربامج التدريب مما يعيق التطور الوظيفي.
تعترب من�شة  ال�شبابية  اأن مبادرة احللقات  بالذكر  اجلدير 

حوارية يتم تنظيمها ب�شورة دورية يف مواقع خمتلفة ُتعر�س 
العالقة  ذات  املو�شوعات  اأه��م  ومناق�شة  املمار�شات  اأف�شل 
للتحديات  اأف�شل احللول  ت�شوراتهم حول  ملعرفة  بال�شباب 
التي يواجهونها بهدف اخلروج بحلول عملية واأفكار مبتكرة 
و�شيا�شات فّعالة تدعم م�شرية التنمية امل�شتدامة وال�شاملة 

يف الدولة.

وتهدف حلقات �شبابية لتكون مبثابة من�شة حوارية تهدف 
اإىل منح ال�شباب الفر�شة للتعبري عن اآرائهم وانطباعاتهم 
حول تطلعاتهم وحتدياتهم، وامل�شاركة اجلماعية يف التاأثري 
حمدد  م��و���ش��وع  اإىل  �شبابية  حلقة  ك��ل  تتطرق  االي��ج��اب��ي. 
واأف���ك���ار م��ن خ���الل مناق�شات عملية  وحت����اول ط���رح ح��ل��ول 

وتو�شيات من ال�شباب لل�شباب.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

اأعلنت  دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
من  ط�������الب   5 اأم����ن����ي����ة  حت���ق���ي���ق 
يف  لديها  بالعمل  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
الدائرة،  واأق�����ش��ام  اإدارات  خمتلف 
اإط����الق مبادرة  وذل����ك م��ن خ���الل 
مع  بالتن�شيق  اأمانيهم”  “نحقق 
مركز راأ�س اخليمة لرعاية وتاأهيل 

اأ�شحاب الهمم.
واأو����ش���ح امل�����ش��ت�����ش��ار اأح���م���د حممد 
اخل���اط���ري رئ��ي�����س دائ�����رة حماكم 
راأ�س اخليمة اأن ذلك يندرج �شمن 
“ التي  اأم��ان��ي��ه��م  “نحقق  م��ب��ادرة 
طالب   5 اأمنية  حتقيق  يف  متثلت 
من اأ�شحاب الهمم للعمل يف دائرة 
امل���ح���اك���م مل�����دة ي�����وم واح�������د، وذل����ك 
وف���ق ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي يرغب 
يتنا�شب  ومب��ا  بها،  العمل  الطالب 
املبادرة  اأن هذه  مع مهاراته، مبينا 
باملحاكم،  العمل  فر�شة  منحتهم 
والتعرف على اآلية العمل، وخو�س 
وفرت  كما  م��ف��ي��دة،  عملية  جت��رب��ة 
لهم التدريب يف خمتلف تخ�ش�شات 

الدائرة.
واأ����ش���اف اخل���اط���ري اأن م���ب���ادرة “ 
اإىل  “ ت����ه����دف  اأم���ان���ي���ه���م  ن���ح���ق���ق 

باملجتمع،  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  دم����ج 
واإبداعاتهم،  مواهبهم  واكت�شاف 

الفئة  تلقى هذه  والتي  واإ�شعادهم، 
اهتماما كبريا من القيادة احلكيمة 

تاأتي  امل���ب���ادرة  اأن  واأب����ان  ب��ال��دول��ة. 
املجتمعية  امل�شوؤولية  من  انطالقا 
الفئة  ب��ه��ذه  وااله��ت��م��ام  للمحاكم، 
الغالية على قلوبنا، يف اإطار �شعيها 
�شوق  يف  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  لتمكني 
اإىل  م�شريا  به،  واالنخراط  العمل 
املبادرات  دعم  على  املحاكم  حر�س 
التوا�شل  ج�����ش��ور  وم���د  املجتمعية 
املجتمع،  اأط�����ي�����اف  خم���ت���ل���ف  م����ع 
وت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات وب���رام���ج نوعية 
ومتنوعة للمجتمع، وتعزيز دورها 

املجتمعي.

•• فيينا، النم�صا-الفجر: 

اجتماع  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ت�شارك 
االأغرا�س  ال��ف�����ش��اء اخل���ارج���ي يف  ا���ش��ت��خ��دام  جل��ن��ة 
ت�شت�شيفه  والذي  املتحدة،  لالأمم  التابعة  ال�شلمية 
العا�شمة النم�شاوية “فيينا” خالل الفرتة بني 12 
التي  التو�شيات  يونيو اجل��اري، وذلك لبحث  و21 
يف  ُعقدت  فرعيتني  جلنتني  اجتماعات  عن  �شدرت 

وقت �شابق.
وي���رتاأ����س ال��وف��د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س حممد 
نا�شر االأحبابي مدير عام وكالة االإمارات للف�شاء، 
للوكالة،  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارة  م��ن  اأع�����ش��اء  ي�����ش��م  ح��ي��ث 

وممثلني عن مركز حممد بن را�شد للف�شاء. 

يف  اخل���ارج���ي  ال��ف�����ش��اء  “ا�شتخدام  جل��ن��ة  وت��ب��ح��ث 
الف�شاء  حوكمة  تعزيز  �شبل  ال�شلمية”  االأغ��را���س 
على ال�شعيد الدويل، واجلهود املبذولة على �شعيد 
قطاع الف�شاء لتحقيق اأهداف االأمم املتحدة للتنمية 
2030، وحتديد الدور امل�شتقبلي لعمل  امل�شتدامة 
التي  احلكومية  وغ��ري  احلكومية  الفاعلة  اجلهات 
الف�شائية  واالأن�����ش��ط��ة  الف�شاء  با�شتك�شاف  ُتعنى 

وا�شتخدامها لالأغرا�س ال�شلمية. 
واأك����د االأح��ب��اب��ي خ���الل االج��ت��م��اع ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
قطاع الف�شاء يف حتقيق االأهداف االأممية للتنمية 
امل�شاريع  خمتلف  على  ال�شوء  م�شلطاً  امل�شتدامة، 
على امل�شتوى الوطني التي ُت�شهم جميعها يف حتقيق 
معي�شة  م�شتوى  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  االأه����داف  ه��ذه 

م�شرياً  االأر����س،  كوكب  �شطح  على  الب�شر  ورفاهية 
ال��ت��ع��اون ب��ني خمتلف  اأه��م��ي��ة  يف ال��وق��ت ذات����ه اإىل 
وتوحيد  ال����دويل  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  املعنية  االأط�����راف 
االأه��داف، مقدماً  اإىل هذه  الو�شول  لدعم  اجلهود 
على  كمثال  الف�شائي  للتعاون  العربية  املجموعة 
اأ���ش��ك��ال ه��ذا ال��ت��ع��اون وال���ذي �شعت دول���ة االإم����ارات 
لالرتقاء  العربية  ال��دول  خمتلف  بني  حتقيقه  اإىل 

بقدراتها وم�شاهمتها يف هذا املجال.   
ونوه االأحبابي خالل كلمته باملجموعة املتميزة من 
االإم����ارات يف  دول��ة  التي جنحت  ال�شناعية  االأق��م��ار 
اإطالقها خالل الفرتة املا�شية، وم�شاهمتها العلمية 
التي تقدمها للدولة ولغريها من دول العامل، من 
 ،”1 �شات  �شات” و”ماي  3” و”خليفة  “ياه  بينها 

اإطالقه  املقرر  من  �شات” ال��ذي  “مزن  اإىل  اإ�شافة 
االأحبابي  ا�شتعر�س  ال��ع��ام. كما  م��ن  وق��ت الح��ق  يف 
اآخر م�شتجدات م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ 
مركز  قبل  م��ن  االأمل”  “م�شبار  تطوير  وعملية 
وكالة  ودع����م  ب��اإ���ش��راف  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
االإم����ارات  ب��رن��ام��ج  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للف�شاء،  االإم�����ارات 
رائد  اأول  اإط����الق  �شي�شهد  ال����ذي  ال��ف�����ش��اء  ل����رواد 
ف�شاء اإماراتي اإىل حمطة الف�شاء الدولية يف �شهر 
الت�شريعي  االإط����ار  م��الم��ح  واأب����رز  امل��ق��ب��ل،  �شبتمرب 

والتنظيمي للقطاع الف�شائي يف الدولة. 
للبعثات  خم�ش�شة  جل�شة  يف  االأح��ب��اب��ي  و����ش���ارك 
اإعطاء  املتواجدة يف فيينا، بهدف  الر�شمية العربية 
نبذة عن برنامج الف�شاء االإماراتي واآخر اجنازاته 

وم�شاريعه، حيث تناول االجتماع املجموعة العربية 
وا�شرتاتيجيتها  واأه���داف���ه���ا  ال��ف�����ش��ائ��ي،  ل��ل��ت��ع��اون 
امل�شتقبلية. وقدمت وكالة االم��ارات للف�شاء خالل 
اآراء  اأع��م��ال اللجنة ورق���ة ع��م��ل مل��ق��رتح ي��وف��ق ب��ني 
ال�����دول امل��خ��ت��ل��ف��ة ح���ول اآل���ي���ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع املبادئ 
ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ال���ش��ت��دام��ة وا���ش��ت��ق��رار و���ش��الم��ة بيئة 
ودعماً  ترحيباً  امل��ق��رتح  ه��ذا  الق��ى  حيث  ال��ف�����ش��اء، 
من جميع اأع�شاء اللجنة امل�شاركني. ويذكر اأن وفد 
اللجنة  هام�س  على  عقد  للف�شاء  االإم���ارات  وكالة 
عدداً من االجتماعات الر�شمية مع جهات ووكاالت 
بي�س  �شكوت  ال�شيد  مع  التقى  حيث  عاملية،   ف�شاء 
ال�شكرتري العام  ملجل�س الف�شاء الوطني االأمريكي، 
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات اال�شرتاتيجية 

التقى  كما  الف�شاء،  جم��ال  يف  البلدين  تربط  التي 
مع الدكتورة �شيمونيتا دي بيبو مدير مكتب االأمم 
مرات  ومعايل  اخل��ارج��ي،  الف�شاء  ل�شوؤون  املتحدة 
نريجوزين نائب وزير ال�شناعات الدفاعية اجلوية 
الف�شائية الكازاخ�شتاين، ووفد من وكالة اأذربيجان 
الوطنية للف�شاء، وقد مت بحث عدداً من املوا�شيع 
ذات االه��ت��م��ام امل�����ش��رتك واآل��ي��ات تعزيز ال��ت��ع��اون يف 
للف�شاء  االإم����ارات  وك��ال��ة  ونظمت  الف�شاء.  جم��ال 
بالتن�شيق وال��ت��ع��اون م��ع ���ش��ف��ارة دول���ة االإم�����ارات يف 
امل�شاركة  ال��وف��ود  ���ش��رف  على  ا�شتقبال  حفل  فيينا 
ال��وك��ال��ة وم��رك��ز حممد  م��ن  ك��ل  ا�شتعر�شت  ح��ي��ث 
برنامج  ح��ول  امل�شتجدات  اآخ���ر  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن 

االإمارات الف�شائي

ت�ست�سيفها العا�سمة النم�ساوية فيينا يف دورتها الـ62

االإمارات ت�شارك يف جلنة »ا�شتخدام الف�شاء اخلارجي يف االأغرا�س ال�شلمية«

•• عجمان-وام:

بالتعاون  املفتوحة  البيانات  م�شروع  الرقمية  عجمان  حكومة  اأطلقت 
اإم��ارة عجمان، بهدف تعزيز م�شاركة املجتمع  مع الدوائر احلكومية يف 
والقطاعات غري احلكومية يف حتقيق روؤية عجمان 2021، من خالل 

ا�شتخدام هذه البيانات يف بناء م�شتقبل زاخر بالرخاء وال�شعادة.
وت�شمل اأكر من 90 جمموعة تتوفر على موقع عجمان االإلكرتوين » 
ajman.ae »، ومن اأبرزها: االأن�شطة التجارية، واملوا�شالت والبنية 

التحتية، والتجارة وال�شناعة، والقوانني، وال�شياحة، واالقت�شاد واملال.
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ع��ه��ود �شهيل م��دي��ر ع���ام ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان ال��رق��م��ي��ة، اإن 

قطاعات  اإن�شاء  ولتعزز  العاملية،  التوجهات  لتواكب  تاأتي  اخلطوة  هذه 
وم�شاريع جديدة، كما �شتحقق التنمية ال�شاملة يف �شتى املجاالت، ال�شيما 
ت�شعى  رائ��دة  موؤ�ش�شة  ولكل  فرد طموح  لكل  االإب��داع  عنان  �شتطلق  اأنها 
عجمان  حكومة  اأن  �شعادتها  واأ�شافت  البيانات.  هذه  يف  اال�شتثمار  اإىل 
الرقمية لديها 25 �شفريا للبيانات، هم موظفون يف 10 دوائر حكومية، 
ومت تعريفهم باأهمية البيانات املفتوحة، وجتارب الدول الناجحة يف هذا 
املجال، ومت تدريبهم على كيفية توفري البيانات واآلية جمعها وت�شنيفها. 
من جانبها اأكدت دينا فار�س مدير اإدارة اخلدمات الرقمية اأن هذا امل�شروع 
املفتوحة  البيانات  اأن  ال�شيما  ع��دي��دة،  ميادين  يف  نوعية  نقلة  �شيحقق 
حيث  واالإعالميني،  وامل�شتثمرين  واملطورين  للباحثني  ثمينا  كنزا  تعد 

ميكنهم الو�شول اإليها من خالل موقع عجمان ajman.ae . واأ�شارت 
ورغبتها  احلكومة،  �شفافية  على  مهم  دليل  املفتوحة  البيانات  اأن  اإىل 
ليكونوا  كافة  املجتمع  وفئات  �شرائح  مع  والوقائع  احلقائق  م�شاركة  يف 
جزءا اأ�شا�شيا يف م�شرية التطوير التي حتتاج اإىل تكاتف جهود اجلميع، 
احلكومية  الدوائر  يف  البيانات  �شفراء  اإىل  والتقدير  بال�شكر  متوجهة 
جهتها  من  املثمرة.  جهودهم  جتاه  الرقمية  احلكومة  عمل  فريق  واإىل 
اأن��ه بات  اإم��ارة عجمان  اأك��دت مرمي اجل��الف مدير م�شروع البيانات يف 
ممكنا لكل �شخ�س اأو موؤ�ش�شة اأن ت�شتخدم البيانات املفتوحة يف االأبحاث 
اأو امل�شاريع، ومن االأمثلة عن هذه البيانات: اأماكن الرادارات الثابتة يف 
اإمارة عجمان، و�شرعات ال�شوارع، وعدد املن�شاآت امل�شجلة يف االإمارة، واأكر 

االأن�شطة طلبا، وغريها.
دوره  موؤكدة  امل�شروع،  اال�شتفادة من هذا  اإىل  اجل��الف اجلمهور  ودع��ت 
جديدة  ابتكارات  اإىل  الو�شول  خ��الل  من  املجتمع،  تطوير  يف  املحوري 
داعية  مهمة،  واأبحاث  درا�شات  تقدمي  اأو  فريدة،  اإلكرتونية  وتطبيقات 
وم�شاركة احلكومة خمرجات هذه  البيانات  اال�شتفادة من  اإىل  اجلميع 

اال�شتفادة ما �شي�شاهم ب�شكل كبري يف اإجناح امل�شروع.
يذكر اأن حكومة عجمان الرقمية تعمل على و�شع العديد من اخلطط 
واملبادرات التي �شيتم االإعالن عنها قريبا بهدف اال�شتفادة من جمموعات 
البيانات هذه جنبا اإىل جنب مع خمتلف فئات و�شرائح املجتمع ال�شيما 

طلبة اجلامعات.

»عجمان الرقمية« تطلق م�شروع البيانات املفتوحة بالتعاون مع الدوائر احلكومية

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

عقدت دائرة اخلدمات العامة - موؤخرا - ور�شة عمل 
واأ�شاليب  للدائرة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  ملناق�شة 
  .2030 اخليمة  راأ���س  ا�شرتاتيجية  مع  موائمتها 
اال�شرتاتيجية  املوا�شيع  م��ن  العديد  تغطية  ومت 
الكفاءة  زي��ادة  �شاأنها  من  والتي  الور�شة  يف  الهامة 
والفعالية يف تنفيذ امل�شايع ورفع م�شتوى التن�شيق 

مع ال�شركاء وتر�شيخ مبادئ احلوكمة وال�شفافية.
اأح��م��د احل��م��ادي م��دي��ر ع��ام دائرة  ت��راأ���س املهند�س 

اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة  ال���ور����ش���ة ب��ح�����ش��ور ع����دد من 
القياديني يف الدائرة مبا يف ذلك م�شت�شاري املدير 
الوحدات  وم���دراء  االأرب���ع  املوؤ�ش�شات  وم���دراء  ال��ع��ام 
و����ش���ارك ج��م��ي��ع احل�شور  االأخ�������رى.  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
باآرائهم ومقرتحاتهم للتح�شني والتطوير يف كافة 
النقا�شات  انبثق عن تلك  املوا�شيع املطروحة حيث 
العديد من االأفكار اجلديدة والنوعية والتي تهدف 
�شعادة  م�شتوى  ورف��ع  اخلدمات  ج��ودة  حت�شني  اإىل 

العمالء وجميع فئات املجتمع.
الهامة  امل��ب��ادرات  من  جمموعة  الور�شة  عن  انبثق 

بتنفيذها  احل��م��ادي  اأح��م��د  املهند�س  اأو���ش��ى  وال��ت��ي 
ف�����ورا وت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة مل��ت��اب��ع��ة خم��رج��ات��ه��ا ورف���ع 

التقارير الدورية عنها.
ونوه احلمادي باأهمية التن�شيق التام بني املوؤ�ش�شات 
االأرب�����ع ال��ت��اب��ع��ة ل���دائ���رة اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة بهدف 
رفع ق��درة الدائرة على حتقيق روؤي��ة راأ���س اخليمة 
قيادتنا  روؤية  لتعك�س  بدورها  تاأتي  والتي   2030
الر�شيدة.  ويف نهاية الور�شة تقدم احلمادي بال�شكر 
والتقدير جلميع امل�شاركني على جهودهم امل�شتمرة 

واأكد دعمه لهم يف حتقيق املهام املطلوبة منهم.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

خليفة  ال�����ش��ي��خ  م�شت�شفى  اأج����رى 
نحو  اخليمة  راأ���س  يف  التخ�ش�شي 
الأورام  ا�شتئ�شال  عملية    106
ال��ع��ام اجلاري  ال��درق��ي��ة يف  ال��غ��دة 
اجريت  ع��م��ل��ي��ة   22 ن���ح���و  م��ن��ه��ا 
ال��ي��وم الواحد  يف وح���دة ج��راح��ات 
امل�شت�شفى  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  اإط����ار  يف 

والت�شهيل على املراجعني .
مل�شت�شفى  التنفيذي  الرئي�س  وذكر 

ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ت��خ�����ش�����ش��ي يف 
راأ���س اخليمة الدكتور ميونغ هون 
�شونغ خالل موؤمتر “”م�شتجدات 
الغدة  اأورام  وع������الج  ت�����ش��خ��ي�����س 
الدرقية “” الذي عقده امل�شت�شفى 
هيلتون”  ت�����ري  “دبل  ف���ن���دق  يف 
ك����وادر طبية  م��ن   200 ب��ح�����ش��ور 
امل�شت�شفى  م��ن  وفنية  ومتري�شية 
ومن م�شت�شفيات حكومية وخا�شة 
يف الدولة ان  امل�شت�شفى د�شن و�شائل 
الغدة  اأورام  ال���ش��ت��ئ�����ش��ال  ج��دي��دة 
وذل��ك من  ب��دون جراحة  الدرقية 
خالل الكي باملوجات فوق ال�شوتية 
 radiofrequency “ «

.ablation
جتنب  التقنية  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 
�شق  اإج��راء  اإىل  التعر�س   املري�س 
والندوب  الرقبة،  منطقة  يف  كبري 
يقلق  م��ا  اأك��ر  وه��و  عنها  الناجتة 
امل���ر����ش���ى،  وي�����ش��ك��ل ت��ط��ب��ي��ق هذه 
التقنية خطوة مهمة جداً يف جمال 

عالج اأمرا�س الغدة الدرقية.
اآخ���ر  ي��ت��ب��ع  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأن   وذك�����ر 
جمال  يف  احل���دي���ث���ة  ال����ت����ط����ورات 

اأورام  �شيما  وال  االأورام  ا�شتئ�شال 
ال��درق��ي��ة احل��م��ي��دة والتي  ال���غ���دة 
ت��ع��ك�����س ح���ر����س امل�����ش��ت�����ش��ف��ى على 
احلديثة  الطبية  احل��ل��ول  ت��ق��دمي 
تهدف  خ��ط��وة  يف  وذل���ك  للمر�شى 
للرعاية  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ح�����ش��ني  اإىل 
يف  االأورام  مل����ر�����ش����ى  ال����ط����ب����ي����ة 

امل�شت�شفى. 
من  مت��ك��ن  امل�شت�شفى  اأن  واأو����ش���ح 
الغدة  الأورام  ا���ش��ت��ئ�����ش��ال  اج�����راء 
ال���درق���ي���ة ب��ا���ش��ت��خ��دام ال������رتددات 
 10 ب��ط��ول  ورم  منها  الال�شكلية 
�شم والذي يعد كبرياً ن�شبياً، وهذه 
على  للم�شت�شفى  ج��دي��دة  اإ���ش��اف��ة 

حقيبة خدماته الطبية املتعددة.
اأظهرت  الطريقة  هذه  اأن  واأ�شاف 
نتائج ممتازة بدون اأي اآثار جانبية 
التعامل  ال��ت��ي مت  ل��ك��اف��ة احل����االت 
اإيجابية  اأعطت نتائج  معها، والتي 

جداً.
وقال اأن املوؤمتر يعد منا�شبة هامة 
لتبادل  امل�����ش��ارك��ني  ب��ني  ل��ل��ت��ب��اح��ث 
فر�شة  ويعد  والتجارب   اخل��ربات 
ومناق�شتها  االأفكار  لتالقي  مهمة 

وط��رح ك��ل م��ا ه��و جديد يف جمال 
واحلديثة  امل���ت���واف���رة  ال���ع���الج���ات 
الأم�����را������س ال����غ����دة ال����درق����ي����ة وال 
احلميدة  ب��اأن��واع��ه��ا  االأورام  �شيما 
امل���وؤمت���ر  اأن  ول���ف���ت   . واخل���ب���ي���ث���ة 
يحظى مبحا�شرات غنية من قبل 
الدرقية   ال���غ���دة  اأم����را�����س  خ����رباء 
مما  ع��ام��ة  ب�شورة  االأورام  وع���الج 
يعزز من اأهمية املوؤمتر، موؤكدا ان 
اآخر  ملناق�شة  فر�شة   يعد  امل��وؤمت��ر 
املخت�شني  م��ع  الطبية  ال��ت��ط��ورات 
وامل�����ش��اه��م��ة معهم  واالأك���ادمي���ي���ني 
اإىل  و�����ش����وال  احل����ل����ول  اإي����ج����اد  يف 
واأف�����ش��ل اخلدمات  ارق����ى  ت��ق��دمي 
املوؤمتر   وناق�س  للمر�شى.  الطبية 
يف  احلديثة  الطرق  “م�شتجدات 
“ كما  الدرقية  ال��غ��دة  اورام  ع��الج 
الدرقية  ال���غ���دة  ع��ق��ي��دات  ن��اق�����س  
املوجات  ط���ري���ق  ع���ن  وت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا 
الغدة  ال�����ش��وت��ي��ة، وخ���زع���ات  ف���وق 
بالعنا�شر  وم�����ش��ح��ه��ا  ال���درق���ي���ة، 
امل�شعة والتدخالت اجلراحية ودور 
و�شرطان  اال���ش��ع��اع��ي��ة،  ال��ع��الج��ات 

الغدة الدرقية غري املتمايز. 

 تطبيقا لتقنية عالجية حديثة 
خليفة التخ�ش�شي يجري 100 عملية ا�شتئ�شال اأورام باملوجات فوق ال�شوتية 

ت�سكيل جلنة للمتابعة 

اخلدمات العامة براأ�س اخليمة تناق�س 
زيادة كفاءة تنفيذ امل�شاريع 

عنوانها » نحقق اأمانيهم « 

حماكم راأ�س اخليمة تطلق مبادرة توظيف اأ�شحاب الهمم 

ا�����ش����غ����ر   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ك������ون������ه������ي������م������وب������ان ����ش���ب���ري 
الهند     ، ب�����ارام�����ال  ف�����اداك�����ي 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
)9520252L( من يجده 
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

    0558082667

فقدان جواز �شفر
مليكه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، ع��ا���ش��م  ران�����ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BP9797992( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0505817328

فقدان جواز �شفر
الك�شمان   / امل���دع���و  ف��ق��د 
نيبال   اجلن�شية   ، ن��ريوال 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )0 8 4 6 5 7 6 7 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0554002325

فقدان جواز �شفر
امل���دع���و /روب�����ى باكو  ف��ق��د 
اجلن�شية  الفلبني     ، ت��وال 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )A 8 3 5 3 8 2 0 P (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0507900733

فقدان جواز �شفر

ف������ق������د امل�����دع�����و/������ش�����ع�����دي�����ه 
اث����ي����وب����ي����ا   ، وادو  حم�����م�����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4370971(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/دهبال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح و�شيانه ال�شفن ال�شغرية
رخ�شة رقم:CN 1085656 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/منازل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفرجان لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1879592 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مزون الرو�شة للطرابيل واخليام - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1130376-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اإالكرتون 

CN 1825774:لل�شيانة العامة  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاوالت  الريا�س  جنوب  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:2735882 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد قا�شم ح�شن كدح الرا�شدي %33

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد �شعيد بخيت الرا�شدي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد حممد �شعيد بخيت الرا�شدي من 100% اىل %34

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن م�شلم ح�شن كدح الرا�شدي %33
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة جنوب الريا�س للمقاوالت العامة
JANUB AL RIYAD FOR GENERAL CONTRACTING EST

اىل/�شركة جنوب الريا�س للمقاوالت العامة ذ.م.م
JANUB AL RIYAD FOR GENERAL CONTRACTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيوت�شر بارك الدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1335926 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شوجن كو بارك %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خمي�س حممد ثامر حممد املن�شوري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مهل حممد مهل اذعار الهاجري

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/فيوت�شر بارك الدارة العقارات

FUTURE PARK MANAGEMENT REALESTATE

اىل/فيوت�شر بارك الدارة العقارات ذ.م.م
FUTURE PARK MANAGEMENT REALESTATE LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
العامة   للمقاوالت  ال�ش�����ادة/بري�شم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1160833 
تعديل ا�شم جتاري من/بري�شم للمقاوالت العامة

PRISM GENERAL CONTRACTING

اىل/بري�شم خلدمات ال�شيانة
PRISM SERVICES MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ديانا لالقم�شة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:1020219 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نادر كودرز ح�شني بور %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كودرز حممد ح�شني بور
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفريدة لتجارة املطابخ   

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1445692 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد مبخوت عي�شه املنهايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بثينه عبداهلل عبدالغني الرفاعي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ب�شري لبيع املواد 

CN قد تقدموا الينا بطلب الغذائية   رخ�شة رقم:1103426 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خمي�س غامن خمي�س غامن ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ثنكت ب�شري كونهى حممد

تعديل وكيل خدمات/حذف نا�شر خمي�س نا�شر النعيمي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/احال حلويات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2755469 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبداهلل عطيه عبدالرازق %29
تعديل ن�شب ال�شركاء

مها حممود زكي عنان من 49% اىل %20
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
لكهرباء  ال�ش�����ادة/النريب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:1199826 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شميحه ح�شن عبيد ح�شن الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شيف بخيت �شيف املحريبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة �شيلنجا�س ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1813111 
تعديل ن�شب ال�شركاء/�شركة �شلينجا�س ذات م�شوؤولية حمدودة

CYLINGAS CO 49% اىل %99

التجاريه  لال�شتثمارات  هيدرا  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
HYDRA COMMERCIAL INVESTMENTS LLC  ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمدان �شايع احمد حامد ال حامد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

رييونني لتجارة معدات ال�شالمة- ذ م م 
حما�شبون   - م  م  ذ  واملراجعة   للمحا�شبة  االحتاد  تعلن 
قانونيون- ابوظبي انه مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري 

العادية بتاريخ 2019/06/13 بحل وت�شفية �شركة
 رييونني لتجارة معدات ال�شالمة - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم
CN1168938 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم 

فاك�س  رقم026349400  هاتف   املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل 
026349416 �س.ب  46765 ابوظبي �شارع اال�شتقالل بناية 

موزه حممد فا�شل املزروعي الطابق )ميزانني1( مكتب رقم 
اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )1(

45 يوم من تاريخ هذا االعالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
      

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شناج

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1423723 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/مطعم �شناج

RESTURANT SANTCH

اىل/مطعم �شناج - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
RESTURANT SANTCH- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ريجنت للرجال

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1128153 
تعديل ا�شم جتاري من/�شالون ريجنت للرجال

REGENT GENTS SALOON

اىل/مركز و�شبا 3 ان 3
SPA 3 N 3 MEN CENTER

تعديل ن�شاط/ا�شافة مركز تركيب ال�شعر امل�شتعار )9602903(
تعديل ن�شاط/حذف مركز تدليك وا�شرتخاء للرجال )9609009(

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ذا انديان 

اك�شنت ذ.م.م 
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2266191 
تعديل ا�شم جتاري من/مطعم ذا انديان اك�شنت ذ.م.م

THE INDIAN ACCENT RESTAURANT LLC

اىل/مطعم ذا �شكيويرز ذ.م.م
THE SKEWERS RESTAURANT LLC

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-وام:

“ الن�شخة االأوىل من االجتماعات ال�شنوية حلكومة  “ االثنني  تنطلق اليوم 
التحديات  ملناق�شة  واملحلية  االحتادية  اجلهات  فيها  جتتمع  التي  القيوين  اأم 
التنموية و�شبل تعزيز التن�شيق وبرامج وخطط العمل احلكومي على م�شتوى 
االإم�����ارة وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق ال��ت��ك��ام��ل وم���واءم���ة ال��ت��وج��ه��ات وال�����روؤى على 
اال�شرتاتيجية  التو�شيات  حتقيق  اإىل  باالإ�شافة  واملحلي  االحتادي  امل�شتويني 
واإط��الق مبادرات  االإم��ارات  دولة  ال�شنوية حلكومة  ال�شادرة عن االجتماعات 
اأولويات االأجندة  اإ�شافية مببادرات حملية تتما�شى مع  نوعية واأخذ خطوات 
الوطنية ل� “ روؤية االإمارات 2021 “ وت�شهم يف حتقيق االأجندة احلكومية ل� 

.  «  2021 القيوين  اأم  “ روؤية 
اأم  ال��ت��زام حكومة  اإط��ار  يف  القيوين  اأم  الإم���ارة  احلكومية  االجتماعات  وت��اأت��ي 
احل��ك��وم��ي على  بالعمل  وال��ت��ك��ام��ل  التن�شيق  ت��ع��زي��ز  م�����ش��رية  ب��دع��م  ال��ق��ي��وي��ن 
التنمية يف االأجندة الوطنية  م�شتوى احلكومات املحلية لتحقيق م�شتهدفات 

وال�شري قدما باجتاه جت�شيد اأهداف “ مئوية االإمارات 2071 » .
الثقافة  وزارة  تعقد يف مقر  التي   - للحكومة  ال�شنوية  االجتماعات  و�شت�شهد 
“ ملف  وتنمية املعرفة - طرح 3 ملفات رئي�شة على طاولة احلوار تتمثل يف 
“ لتحفيز  امل�شتقبلية  “ و” ملف اخلدمات  ال�شياحة  “ ملف  “ و  اال�شتثمار 
اأن  �شاأنها  التي من  واال�شرتاتيجيات  و�شع اخلطط  امل�شاركة يف  على  اجلميع 

ترفع من وترية االأداء والتميز وت�شهم يف التطوير امل�شتمر للعمل احلكومي.
ال�شمو  �شاحب  اإط��الق  منذ  ون�شف  عام  خالل  القيوين  اأم  حكومة  وحر�شت 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اأم  روؤي���ة   2018 ف��رباي��ر  م��ن  ال�شاد�س  يف  القيوين  اأم  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
القيوين اجلديدة ومنوذج العمل احلكومي يف االإمارة - على االبتكار والتميز 
لتحقيق  الوطنية وتطويرها  القدرات  العمل احلكومي وتوظيف  والريادة يف 
روؤية االإمارات 2021 و” مئوية االإمارات 2071 “ وروؤية اإمارة اأم القيوين 
بني  بال�شراكة  ينفذ  ال��ذي  القيوين  اأم  يف  احلكومي  العمل  و�شهد   .2021
التنفيذي  للمجل�س  العامة  واالأمانة  وامل�شتقبل  ال��وزراء  جمل�س  �شوؤون  وزارة 
امل�شتقبلية  التوجهات  تواكب  جوهرية  هيكلية  تغيريات  القيوين  اأم  اإم��ارة  يف 
حلكومة دولة االإمارات وتتوائم مع النظرة اال�شت�شرافية لقيادة دولة االإمارات 
من خالل ا�شتباق حتديات امل�شتقبل وابتكار منوذج جديد للعمل احلكومي يف 

اإمارة اأم القيوين.
عن  االإع���الن  خ��الل  م��ن   - القيوين  اأم  حلكومة  اجل��دي��دة  الهيكلة  و�شاهمت 
حكومة امل�شتقبل التي ت�شمنت ت�شعة تغيريات هيكلية جوهرية �شملت جهات 
عمل  يف  �شامل  وتطوير  تنظيم  يف   - ل��الإم��ارة  التنفيذي  واملجل�س  حكومية 
تطور  م�شرية  يف  جديدة  مرحلة  لتقدم  روؤيتها  وحتقيق  القيوين  اأم  حكومة 
كفاءة  ال��روؤي��ة  تنفيذ  على  القائمون  اأظهر  وق��د  االإم���ارة،  يف  احلكومي  العمل 

وفعالية يف العمل وفق اأف�شل واأرقى املعايري العاملية.
قطاع  تطوير  علي  الرتكيز  القيوين  اأم  يف  احلكومي  العمل  تطوير  و�شمل 
اال�شتثمار الذي �شيكون من املحاور املهمة املطروحة يف االجتماعات ال�شنوية 
االأوىل للحكومة، وقد ان�شاأت حكومة اأم القيوين �شمن حكومة امل�شتقبل هيئة 

االإمارة  اال�شتثمار يف  ت�شجيع  بهدف  وذلك  والتطوير  لال�شتثمار  القيوين  اأم 
وحتقيق م�شتهدفات روؤية اأم القيوين بالو�شول اإىل اقت�شاد م�شتدام .

ويركز عمل الهيئة على حتديد االإطار القانوين واإعداد قاعدة بيانات خا�شة 
وتوفري  بها  اخلا�شة  باملعلومات  امل�شتثمرين  وتزويد  اال�شتثمارية  بالفر�س 
البيئة اال�شتثمارية اجلاذبة والعمل على تب�شيط اإجراءات ت�شجيل وترخي�س 
امل�شاريع اال�شتثمارية االأجنبية مع اجلهات املخت�شة واإعداد التقارير والدرا�شات 

ون�شر البيانات واملعلومات اال�شتثمارية حول الفر�س اال�شتثمارية يف االإمارة.
“ملف ال�شياحة” الذي  كما �شيتم من خالل االجتماعات احلكومية مناق�شة 
القيوين  اأم  وروؤي����ة  احل��ك��وم��ي  العمل  تطوير  يف  الرئي�شية  امل��ح��اور  م��ن  يعد 
فهي تركز على تاأ�شي�س قطاع �شياحي جاذب لل�شياح واال�شتثمارات يقوم على 
لل�شياحة  عامليا  مق�شدا  القيوين  اأم  اإم���ارة  وجعل  ال�شراكات  وب��ن��اء  ال��رتوي��ج 
البيئية والثقافية باالإ�شافة اإىل الرتويج ال�شياحي ودعم اال�شتثمار وال�شراكات 

ال�شياحية وال�شياحة البيئية والثقافية.
وقد مت مع االإعالن حكومة امل�شتقبل الأم القيوين دمج دائرة الرتاث واالآثار 
مع اإدارة ال�شياحة يف االإمارة لت�شبح دائرة “ال�شياحة واالآثار” ولها موؤ�شرات 
حكومية م�شتنبطة من الروؤية من اأهمها جذب اال�شتثمار ال�شياحي وا�شتقطاب 
اأكرب عدد من ال�شياح و�شيتم من خالل االجتماع ال�شنوي االإعالن عن مبادرات 
رئي�شية ترفع من موؤ�شرات ال�شياحة وتزيد من اال�شتثمارات ال�شياحة وتعزز 

ال�شياحة يف االإمارة .
وتويل حكومة اأم القيوين “ اخلدمات امل�شتقبلية “ اأهمية كبرية و�شيكون من 
املحاور الرئي�شية التي �شيتم عر�شها يف مناقا�شات االجتماعات ال�شنوية االوىل 

للحكومية وذلك يف اإطار حر�س حكومة اأم القيوين �شمن روؤيتها على تطوير 
اخلدمات على �شعيد دوائر العمل احلكومي واالرتقاء بها .

القيوين  اأم  اأول مركز خدمات موحد يف حكومة  اإن�شاء  وقد ترجمت ذلك يف 
العمل احلكومي  �شاهم يف تطوير  املعرفة  الثقافة وتنمية  بالتعاون مع وزارة 
ال�شعادة  وحتقيق  باملجتمع  االرت��ق��اء  بهدف  االإم��ك��ان��ات  توفري  ع��رب  ب��االإم��ارة 

واالزدهار الأفراده .
اأم القيوين  اأهمية اخلدمات امل�شتقبلة مت مع اإطالق روؤية حكومة  وبناء على 
افتتاح مركز اخلدمات املوحد �شامل للخدمات احلكومية االحتادية واملحلية 

والقطاع اخلا�س وقد اأن�شئ وفق موا�شفات عاملية .
املبادرات  م��ن  جمموعة  ال�شنوية  االجتماعات  خ��الل  م��ن  احلكومة  و�شتعلن 
اأم  حكومة  قيام  اإىل  باالإ�شافة  اخل��دم��ات  جميع  م�شتوى  رف��ع  على  العاملة 
اإطار  يف  وذل���ك  م��وح��د  ات�شال  م��رك��ز  باإن�شاء  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  القيوين 

ا�شتمرار تطور اخلدمات املعتمد من قبل احلكومة.
بع�س  نتج عنها تقدمي  والتي  امل�شرعات احلكومية  اآلية  كما طبقت احلكومة 
البلدية  دائ��رة  منها  ومتميزة  �شريعة  ب�شورة  الدوائر  يف  الرئي�شية  اخلدمات 
اخلدمات  بع�س  لقدمي  الزمنية  امل��دة  واخت�شار  االقت�شادية  التنمية  ودائ��رة 
منها اخت�شار مدة احل�شول على الرخ�س التجارية واإ�شدار رخ�س البناء ومت 
جدول  و�شيتخلل  املقدمة.  اخلدمات  يف  الكفاءة  من  عالية  م�شتويات  حتقيق 
امللفات  ملناق�شة  واجلل�شات  اللقاءات  من  �شل�شلة  ال�شنوية  االجتماعات  اأعمال 
الهامة مب�شاركة كبار امل�شوؤولني واخلرباء واملخت�شني من اجلهات احلكومية 

املحلية واالحتادية يف االإمارة .

انطالق االجتماعات ال�شنوية حلكومة اأم القيوين

•• دبي-وام:

ن��ظ��م جم��ل�����س ج��م��ان ال��ن�����ش��ائ��ي، يف 
ور�شة  ب��دب��ي،  املجتمع  تنمية  هيئة 
االحتياجات  لبحث  ذه��ن��ي  ع�شف 
ال���ت���ط���وي���ري���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة الأه�����ايل 
مبادرات  ط��رح  بهدف  حتا،  منطقة 
ا���ش��ت��ج��اب��ة �شريعة  وب���رام���ج  ن��وع��ي��ة 
وحتقيق  االح��ت��ي��اج��ات  ه��ذه  لتلبية 
اخل�����دم�����ات  م����ل����م����و�����س يف  ت�����ق�����دم 

املجتمعية يف املنطقة.
الهيئة  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  ذل����ك  ي���اأت���ي 

مناق�شة  مت  ح��ي��ث  ال���درا����ش���ة،  ب��ه��ا 
احل�����ل�����ول وامل��������ب��������ادرات امل���ق���رتح���ة 
وامل��ت��ن��ا���ش��ب��ة م����ع ت��ط��ل��ع��ات اأه�����ايل 
امل��ن��ط��ق��ة ب��اال���ش��ت��ف��ادة م���ن اخلربة 
امليدانية لع�شوات املجل�س الن�شائي 
التخ�ش�شات  ومب�شاركة خرباء من 

االجتماعية املختلفة يف الهيئة.
وق����ال����ت ه���ن���د م����ب����ارك االأح���ب���اب���ي، 
يف  الن�شائي  ج��م��ان  جمل�س  رئ��ي�����س 
“ نهدف   : امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
اإىل اخلروج  اللقاء  ه��ذا  من خ��الل 
�شريعة  ا�شتجابة  ت��ق��دم  بتو�شيات 

املجتمعية وخدمات اأ�شحاب الهمم 
يف  �شاهم  ما  وه��و  الطفل،  وتطوير 
اأف��ك��ار عملية  النقا�س وط��رح  اإث���راء 
ميكن بلورتها اإىل مبادرات يف وقت 

ق�شري.
وبينت االأحبابي اأن م�شاريع ال�شباب 
وال��ت��م��ك��ني امل����ايل وامل��ه��ن��ي ت��ع��د من 
اأولويات  قائمة  على  املوا�شيع  اأب��رز 
اأه���ايل ح��ت��ا، وه��و م��ا يتطلب خطة 
توعية وتطوير �شاملة تت�شمن بناء 
القدرات التعليمية والتوعية املالية 

ومتكني املراأة وغريها الكثري.

العام  �شابق من  وق��ت  اأعلنت يف  قد 
جمل�س  اأول  ت�شكيل  ع���ن  اجل�����اري 
امل���ن���ط���ق���ة، ي�شم  الأه�������ايل  ن�����ش��ائ��ي 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  م��ن  ع�����ش��وات 
ن�شائية  و���ش��خ�����ش��ي��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
م����وؤث����رة م���ن ح��ت��ا وت���راأ����ش���ه م���وزة 
اآل  هيئة  م��دي��ر  امل��ط��ي��وع��ي،  خلفان 

مكتوم اخلريية يف حتا.
وا�شتعر�شت ور�شة الع�شف الذهني 
التي  االجتماعية  ال��درا���ش��ة  نتائج 
حتا،  مل���ن���ط���ق���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  اأج����رت����ه����ا 
اأو�شت  التي  التطويرية  والفر�س 

االجتماعية  لالحتياجات  ونوعية 
مع  يتنا�شب  ومب��ا  املنطقة  الأه���ايل 
اأولوياتهم، ونتوقع اأن ي�شاهم وجود 
حتقيق  يف  حتا  يف  الن�شائي  املجل�س 
اأف�شل  ب�����ش��ك��ل  امل���رج���وة  االأه�������داف 
امليدانية  خ��ربت��ه��م  اإىل  ا����ش���ت���ن���اداً 
وت��ع��ام��ل��ه��م ال��ي��وم��ي وامل��ب��ا���ش��ر مع 

امل�شتفيدين«.
واأو�شحت اأن ور�شة الع�شف الذهني 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  م����ن  خ������رباء  ���ش��م��ت 
خمتلفة  تخ�ش�شات  م��ن  امل��ج��ت��م��ع 
م��ث��ل ال��ت��م��ك��ني امل�����ايل واخل���دم���ات 

رئي�س  امل��ط��ي��وع��ي،  م�����وزة  واأك�������دت 
لها  كلمة  يف  الن�شائي  حتا  جمل�س 
خالل الور�شة على اأهمية دور املراأة 
وجمتمعها،  باأ�شرتها  النهو�س  يف 
متوقعة اأن يكون للمجل�س الن�شائي 
خ����الل اأ���ش��ه��ر ق��ل��ي��ل��ة اأث����ر ك��ب��ري يف 
املنطقة وطرح  اأه��ايل  اإىل  الو�شول 
مع  ك��ام��ل  ب�شكل  متنا�شبة  ح��ل��ول 

تطلعاتهم.
وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع قد 
�شاماًل  م���ي���دان���ي���اً  م�����ش��ح��اً  اأج������رت 
االجتماعية  االحتياجات  لتحديد 

واملالية  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة 
واالإ�شكانية والتعليمية الأهايل حتا، 
اأب����رز تطلعات  ���ش��ل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى 
االأهايل واأولويات التنمية املختلفة 
ل��دي��ه��م وال���ت���ي ي��ت��م ال��ع��م��ل عليها 
ال���دوائ���ر احلكومية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

امل��خ��ت��ل��ف��ة. وحت���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة على 
اأهايل  م��ع  مبا�شر  ب�شكل  ال��ت��ع��اون 
املجل�س  خ���الل  م��ن  ���ش��واء  املنطقة 
الن�شائي اأو ال�شباب لت�شريع االإجناز 
اخلا�شة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال���ربام���ج  يف 

بالقطاع االجتماعي يف املنطقة.

رئي�س االأركان ونظريه الياباين ي�شتعر�شان 
التعاون والتن�شيق الع�شكري

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
اأركان  رئي�س  يامازاكي  كوجي  الفريق  اأم�س  �شباح  امل�شلحة  ال��ق��وات 
القوات اليابانية امل�شرتكة، والوفد املرافق له الذي يزور البالد حاليا. 
وا�شتعر�س اجلانبان - خالل اللقاء الذي جرى يف مقر القيادة العامة 
للقوات امل�شلحة - التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين يف املجاالت 
امل�شرتك  االه��ت��م��ام  ذات  والق�شايا  والع�شكرية  الدفاعية  وال�����ش��وؤون 
للبلدين  املتبادلة  امل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  تعزيز  واأه��م��ي��ة 

ال�شديقني. ح�شر اللقاء عدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة.

هيئة تنمية املجتمع تبحث االحتياجات التطويرية املجتمعية يف حتا

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1796  تنفيذ جتاري 
املنفذ �شده/1- احمد حممد زكي حممد جمعه جمهول حمل  اىل 
الدو�شري  �شعد  بن  �شالح  بن  التنفيذ/�شعد  طالب  ان  مبا  االقامة 
وميثله:يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)70545.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/2203  تنفيذ جتاري 

���س.ذ.م.م جمهول  اىل املنفذ �شده/1- فا�شت تراك للمواد الغذائية 
تيك�شتايل  ات�س  كيه  ا���س  التنفيذ/ا�س  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
اند�شرتيز برايفت ليمتد قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وق��دره )135047.5( درهم اىل  املنفذ  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/4653  عمايل جزئي

ذ.م.م  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  تطوير  خلدمات  1-�شوك   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /جاي�شون توماكدر مرياندا وميثله:حممد 
يو�شف احمد راعي البوم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )16000 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت   mb190910324ae:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2019/6/25 املوافق  الثالثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2832  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مونامي تك م.د.م.���س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/جانيت اليزابيث بلوريت وميثله:حممد حمد م�شعود علي امل�شلم قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )555792 درهم( درهم 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )5000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2019/6/24 املوافق  االثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2019/52  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    

مربوك   حم��م��د  جم���دي  م�شطفى  حم��م��ود   -1 ����ش���ده/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / لويجي �شانتورو وميثله:احمد 
ح�شن حممد عبداهلل املازمي  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

2018/297 تنفيذ عقاري     
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2019/6/19 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2019/37  ا�شتئناف تنفيذ مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة بو�شت للمقاوالت والنقل �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / جمال �شمري خليل وميثله:طالل حممد 
 2017/567 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  التميمي   ح�شن 

تنفيذ مدين     
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2019/6/19 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17   
مذكرة اعالن بالن�شر

                 يف  الدعوى 2018/1  ا�شتئناف اأمر على عري�شة مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- كانتي بهاتي بيكا بهاي - هندي اجلن�شية  جمهول 
ب�شفته  املريخي  �شليمان  عبدالعزيز  امل�شتاأنف/خالد  ان  مبا  االقامة  حمل 
نائب رئي�س جمل�س االدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة املال العاملية للتمويل 
امر  رقم 2018/627  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد  ���س.م.ك مقفلة  
املوافق 2019/6/19  االرب��ع��اء  ي��وم  على عري�شة م��دين  وح��ددت لها جل�شه 
ال�شاعة 17.30 م�شاءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12658 بتاريخ 2019/6/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل �شعبان للمالب�س اجلاهزة

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1039562 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعبان خاجا حممد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم علي �شعيد حممد الغافري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعبان خاجا حممد

تعديل ورثة/ حذف عبدالنا�شر علي �شعيد حممد الغافري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة علي �شعيد حممد الغافري

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.50 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/حمل �شعبان للمالب�س اجلاهزة
SHAABAN READY MADE GARMENTS SHOP

اىل/ حمل �شعبان للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م
SHAABAN READY MADE GARMENTS SHOP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

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

بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311484 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد
املاريا، �س.ب. 35665،  العاملي، جزيرة  املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي  وعنوانه: برج 

اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

االإلكرتوين  االإر�شال  البيانات؛  �شبكات  احلا�شوب يف  امل�شتخدم بربامج  تو�شيل  اإمكانية  توفري  االت�شاالت؛ 
الربيد  بوا�شطة  البيانات  نقل  االإل���ك���رتوين؛  ال��ربي��د  اإر���ش��ال  احل��وا���ش��ي��ب؛  يف  البيانات  تنظيم  للبيانات؛ 
االإل��ك��رتوين؛ االإر���ش��ال االإل��ك��رتوين للربيد االإل��ك��رتوين؛ االإر���ش��ال االإل��ك��رتوين للربيد والر�شائل؛ توفري 
اإر�شال  االإلكرتونية؛  الر�شائل  اإج��راء  االإلكرتوين؛  الرتا�شل  خدمات  املوؤمن؛  للربيد  االإلكرتوين  االإر�شال 
الر�شائل االإلكرتونية؛ االت�شاالت بوا�شطة طرفيات احلا�شوب االإلكرتونية؛ االإر�شال االإلكرتوين للبيانات 
وامل�شتندات عرب طرفيات احلا�شوب واالأجهزة االإلكرتونية؛ توفري اإمكانية تو�شيل امل�شتخدم بربامج احلا�شوب 
يف �شبكات البيانات؛ توفري روابط االت�شال باالإنرتنت اأو قواعد البيانات؛ اإر�شال الر�شائل عرب موقع �شبكي؛ 
االإلكرتونية  االت�شاالت  خدمات  احلا�شوب؛  م�شتخدمي  بني  الر�شائل  الإر���ش��ال  املبا�شرة  املنتديات  توفري 
للبنوك؛ توفري الو�شول اإىل املن�شات على االإنرتنت؛ توفري الو�شول اإىل البوابات على االإنرتنت؛ خدمات 

 نقل البيانات؛ نقل البيانات بوا�شطة الهاتف؛ نقل البيانات عرب االإنرتنت. 
الواق�عة بالفئة:  38

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » ZAND »باالحرف الالتينية.  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311489 
تاريخ اإيداع االأولوية 

با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد
وعنوانه: برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، االمارات 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات  ال�شناعية؛  واالأب��ح��اث  التحاليل  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�شميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
ت�شميم  البيانات؛  ملعاجلة  احلا�شوب  برامج  واإن�شاء  ت�شميم  احلا�شوبية؛  والربجميات  احلا�شوبي  العتاد  وتطوير  ت�شميم 
املالية  للخدمات  حا�شوب  من�شة  واإن�شاء  ت�شميم  االإن��رتن��ت؛  عرب  امل�شرفية  اخلدمات  لت�شهيالت  حا�شوب  من�شة  واإن�شاء 
والبنكية وخدمات املدفوعات؛ ت�شميم وتطوير الربجميات يف جمال اخلدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت؛ خدمات تطوير 
تطوير  خدمات  البيانات؛  اأمن  ا�شت�شارات  للبيانات؛  االإلكرتوين  التخزين  احلا�شوب؛  بيانات  ا�شرتجاع  البيانات؛  قواعد 
قواعد البيانات؛ اإن�شاء ن�شخ احتياطية للبيانات خارج املوقع؛ ا�شرتجاع بيانات احلا�شوب؛ ا�شرتجاع بيانات الهواتف الذكية؛ 
معاجلة  برجميات  حتديث  االإلكرتونية؛  للبيانات  احتياطية  ن�شخ  اإن�شاء  خدمات  احلا�شوب؛  لبيانات  الرقمي  ال�شغط 
البيانات؛ حتليل املخاطر االأمنية للحوا�شيب حلماية البيانات؛ توفري خدمات التحقق للم�شتخدمني با�شتخدام تكنولوجيا 
لن�شاط  االإلكرتونية  املراقبة  احلا�شوب؛  برجميات  �شيانة  املبا�شرة؛  الربجميات  لتطبيقات  واح��دة  ملرة  الدخول  ت�شجيل 
البطاقات االئتمانية للك�شف عن عميات االحتيال عرب االإنرتنت؛ املراقبة االإلكرتونية ملعلومات حتديد ال�شخ�شية للك�شف 

عن �شرقة الهوية عرب االإنرتنت؛ تفعيل بوابات الويب؛ تفعيل البوابات على االإنرتنت. 
42 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة » ZAND »باالحرف الالتينية.   و�شف العالمة:  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

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

بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311498 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد
وعنوانه: برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
االأجهزة واالأدوات العلمية والبحثية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة واالأدوات ال�شمعب�شرية 
اأو  فتح  اأو  لو�شل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم؛  واالإنقاذ  والفح�س  واالختبار  واملراقبة  واالإ�شارة  والقيا�س  الوزن  قيا�س  واأدوات  واأجهزة  والب�شرية 
حتويل اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة واأدوات لت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ اأو معاجلة ال�شوت اأو ال�شور 
التي  لالأجهزة  اآليات  فارغة؛  تناظرية  اأو  رقمية  وتخزين  ت�شجيل  وو�شائط  وبرجميات حا�شوب  للتنزيل  وقابلة  و�شائط م�شجلة  البيانات؛  اأو 
اأذن  و�شدادات  للغوا�شني  واأقنعة  غو�س  بذالت  باحلا�شوب؛  ملحقة  واأجهزة  حوا�شيب  حا�شبة؛  واآالت  النقد  ت�شجيل  اآالت  النقد؛  بقطع  تعمل 
برجميات  النريان؛  اإخماد  اأجهزة  امل��اء؛  حتت  لل�شباحة  تنف�س  واأجهزة  للغوا�شني  وقفازات  وال�شباحني  للغوا�شني  اأنفية  ومالقط  للغوا�شني 
حوا�شيب  االإن��رتن��ت؛  ع��رب  امل�شرفية  ب��اخل��دم��ات  يتعلق  فيما  حا�شوبية  ات�����ش��االت  ب��رجم��ي��ات  االإن��رتن��ت؛  ع��رب  امل�شرفية  للخدمات  ح��ا���ش��وب 
امل�شرفية  للخدمات  املحمولة  االإلكرتونية  االأجهزة  من  وغريها  النقالة  للهواتف  حا�شوب  برجميات  االت�شاالت؛  الإر�شال  اأجهزة  ات�شاالت؛ 
عرب االإنرتنت؛ برجميات تطبيقات لالأجهزة املحمولة فيما يتعلق باخلدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت؛ برجميات حا�شوب ملعاجلة مدفوعات 
بطاقات اخل�شم املبا�شر واالئتمان؛ برجميات حا�شوب ملعاجلة املعامالت املالية؛ برجميات حا�شوب ملعاجلة معلومات القرو�س؛ قواعد بيانات 
حا�شوبية؛ برجميات حا�شوب؛ طرفيات حا�شوب الأغرا�س اخلدمات البنكية؛ اأجهزة للتحقق من عدم تزوير ورق النقد؛ بطاقات خ�شم مبا�شر 
اإلكرتونية  اآالت  اإلكرتونية لقراءة بطاقات االئتمان؛  اآالت  البطاقات؛  ائتمان مرمزة مغناطي�شيا؛ معدات قراءة  مرمزة مغناطي�شيا؛ بطاقات 
اآالت  باحلا�شوب(؛  ملحقة  )اأج��ه��زة  االئتمان  بطاقات  ترميز  اآالت  مغناطي�شيا؛  امل��رم��زة  البطاقات  ق��ارئ��ات  املبا�شر؛  اخل�شم  بطاقات  ل��ق��راءة 
التي  واملغناطي�شية  االإلكرتونية  الهوية  بطاقات  الهوية؛  حتديد  لغايات  اأمنية  ب�شمات  مرمزة  بطاقات  االئتمان؛  بطاقات  لقراءة  اإلكرتونية 
بينية الأجهزة احلا�شوب؛ برجميات ل�شمان  اأجهزة  البيانات؛  اإدارة  ت�شتخدم يف  التي  يتعلق بدفع مقابل اخلدمات؛ احلوا�شيب  ت�شتخدم فيما 
االأموال  لتحويل  اأج��ه��زة  االأوتوماتيكية؛  النقد  ت�شجيل  اأج��ه��زة  النقد؛  ت�شجيل  اأج��ه��زة  االآيل؛  ال�شراف  اأج��ه��زة  االإل��ك��رتوين؛  الربيد  تاأمني 
اإلكرتونية �شغرية للمفاتيح للو�شول اإىل اخلدمات امل�شرفية الرقمية؛ اأجهزة �شغرية لتزويد كلمة ال�شر؛  اإلكرتونيا؛ اآالت حا�شبة؛ �شال�شل 

 اأجهزة ت�شفري؛ اأجهزة �شغرية من مكونات احلا�شوب؛ اأجهزة �شغرية م�شفرة من مكونات احلا�شوب. 
الواق�عة بالفئة:  9

و�شف العالمة:  كتبت كلمة« زاند » باللغة العربية.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311499 

تاريخ اإيداع االأولوية  
با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد

املاريا، �س.ب. 35665،  العاملي، جزيرة  املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي  وعنوانه: برج 
اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
امل��ع��ل��وم��ات يف  امل��ك��ت��ب��ي؛ جتميع  ال��ن�����ش��اط  االأع���م���ال؛ تفعيل  ت��وج��ي��ه  االأع���م���ال؛  اإدارة  ال��دع��اي��ة واالإع������الن؛ 
يف  البيانات  تنظيم  حا�شوبية؛  بيانات  قواعد  يف  البيانات  على  واحلفاظ  حتديث  حا�شوبية؛  بيانات  قواعد 
من�شة  عرب  املالية  املعلومات  توفري  �شبكي؛  موقع  عرب  املالية  املعلومات  توفري  حا�شوبية؛  بيانات  قواعد 
االأعمال  معلومات  توفري  االأعمال؛  واإدارة  بتنظيم  املتعلقة  الن�شائح  االأ�شعار؛  مقارنة  خدمات  حا�شوبية؛ 
االإعالن  االأع��م��ال؛  الإدارة  امل�����ش��ورة  خ��دم��ات  التنظيمية؛  واال�شت�شارات  االأع��م��ال  اإدارة  �شبكي؛  موقع  ع��رب 
والدعاية  االإع��الن  الفوترة؛  خدمات  االقت�شادية؛  التنبوؤات  احل�شابية؛  القوائم  اإع��داد  املبا�شر؛  بالربيد 
برامج  واملكافاآت؛  واحلوافز  ال��والء  برامج  وتوجيه  وتنظيم  اإدارة  خدمات  احلا�شوب؛  �شبكات  على  املبا�شرة 
ح��واف��ز امل�شتهلكني؛ خ��دم��ات ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان؛ اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة؛ خ��دم��ات امل��دف��وع��ات؛ ت��وف��ري خدمات 

 املعلومات واال�شت�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله عرب �شبكة حا�شوب.  
الواق�عة بالفئة:  35

و�شف العالمة:  كتبت كلمة« زاند » باللغة العربية. 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

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

بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311500 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد
وعنوانه: برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
البنكية  اخلدمات  البنكية؛  اخلدمات  املالية؛  اخلدمات  اال�شتثمار؛  خدمات  العقارية؛  ال�شوؤون  املالية؛  ال�شوؤون  التمويلية؛  ال�شوؤون  التاأمني؛ 
الرقمية؛ ت�شغيل البنوك الرقمية؛ الرهون البنكية؛ اخلدمات البنكية املالية؛ خدمات بنوك االدخار؛ اإدارة ح�شابات االدخار؛ توفري املعلومات 
البنكية؛ خدمات البنوك اال�شتثمارية؛ اخلدمات البنكية االإلكرتونية عرب �شبكة حا�شوب عاملية )اخلدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت(؛ اخلدمات 
البنكية  اخل��دم��ات  ل��الأم��وال؛  امل��ايل  التحويل  �شبكي؛  موقع  عرب  البنكية  اخل��دم��ات  توفري  عاملية؛  حا�شوب  من�شة  عرب  االإلكرتونية  البنكية 
للتجار؛ اخلدمات البنكية الدولية؛ اخلدمات البنكية االإلكرتونية؛ اخلدمات البنكية اخلا�شة؛ اخلدمات البنكية املبا�شرة؛ اخلدمات البنكية 
احلا�شوب  با�شتخدام  املعلومات  خدمات  االآيل؛  ال�شراف  باأجهزة  املتعلقة  البنكية  اخلدمات  احلا�شوب؛  با�شتخدام  البنكية  اخلدمات  املوؤمتتة؛ 
املتعلقة بامل�شائل البنكية واملالية؛ اخلدمات البنكية املالية الإيداع وحتويل االأموال؛ اخلدمات البنكية املالية ل�شحب االأموال؛ اخلدمات البنكية 
معامالت  واالئتمان؛  املبا�شر  اخل�شم  بطاقات  مبعامالت  املتعلقة  املوؤمتتة  البنكية  اخلدمات  ال�شحب؛  بطاقات  مبعامالت  املتعلقة  املوؤمتتة 
البطاقات  با�شتخدام  االأم��وال  االإلكرتوين لالأموال؛ خدمات حتويل  التحويل  االإلكرتونية؛ خدمات  النقدية  املعامالت  االإلكرتوين؛  اخل�شم 
االإلكرتونية؛ خدمات البطاقات البنكية؛ البطاقات االإلكرتونية التي متكن من الو�شول للخدمات البنكية؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات 
بطاقات اخل�شم املبا�شر؛ خدمات بطاقات املدفوعات االإلكرتونية؛ خدمات معاجلة واإدارة املدفوعات؛ خدمات املقا�شة؛ اخلدمات املالية املتعلقة 
خدمات  لالأموال؛  االإلكرتوين  بالتحويل  املتعلقة  البنكية  اخلدمات  احل�شابات؛  من  االأم��وال  بتحويل  املتعلقة  البنكية  اخلدمات  بال�شندات؛ 
التحويل االإلكرتوين لالأموال؛ خدمات االأموال املتعلقة بالتمويل واملقدمة مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو االإنرتنت؛ خدمات املدفوعات 
االإلكرتونية؛ التحويالت االإلكرتونية لالأموال؛ حتويالت االأموال اإلكرتونيا؛ املعاجلة االإلكرتونية ملعامالت بطاقات االئتمان؛ خدمات حتويل 
مدفوعات  معاجلة  االئتمان؛  بطاقات  مدفوعات  معاجلة  االئتمان؛  بطاقات  معامالت  معاجلة  خدمات  االئتمان؛  بطاقات  اإ�شدار  االأم���وال؛ 
ب�شاأن  الن�شائح  القرو�س؛ خدمات  القرو�س؛ ترتيب  املقدمة من خالل موقع �شبكي؛ متويل  الفواتري  املبا�شر؛ خدمات دفع  بطاقات اخل�شم 
القرو�س؛ خدمات االئتمان والقرو�س؛ خدمات �شرافة االأموال؛ اال�شتثمارات الراأ�شمالية؛ ا�شتثمار روؤو�س االأموال؛ خدمات اال�شت�شارات املالية 
املالية؛  البيانات  حتليل  �شبكي؛  موقع  عرب  املالية  املعلومات  توفري  االأ�شول؛  اإدارة  االئتمان؛  ترتيب  ال��روات؛  اإدارة  االأ�شول؛  ب��اإدارة  املتعلقة 

معاجلة املعلومات املالية؛ خدمات الن�شائح واال�شت�شارات املالية؛ خدمات التخطيط املايل؛ التاأمني البنكي.     الواق�عة بالفئة:  36 
كتبت كلمة« زاند » باللغة العربية. و�شف العالمة:  

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

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

بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311502 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد
املاريا، �س.ب. 35665،  العاملي، جزيرة  املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي  وعنوانه: برج 

اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

االإلكرتوين  االإر�شال  البيانات؛  �شبكات  احلا�شوب يف  امل�شتخدم بربامج  تو�شيل  اإمكانية  توفري  االت�شاالت؛ 
الربيد  بوا�شطة  البيانات  نقل  االإل���ك���رتوين؛  ال��ربي��د  اإر���ش��ال  احل��وا���ش��ي��ب؛  يف  البيانات  تنظيم  للبيانات؛ 
االإل��ك��رتوين؛ االإر���ش��ال االإل��ك��رتوين للربيد االإل��ك��رتوين؛ االإر���ش��ال االإل��ك��رتوين للربيد والر�شائل؛ توفري 
اإر�شال  االإلكرتونية؛  الر�شائل  اإج��راء  االإلكرتوين؛  الرتا�شل  خدمات  املوؤمن؛  للربيد  االإلكرتوين  االإر�شال 
الر�شائل االإلكرتونية؛ االت�شاالت بوا�شطة طرفيات احلا�شوب االإلكرتونية؛ االإر�شال االإلكرتوين للبيانات 
وامل�شتندات عرب طرفيات احلا�شوب واالأجهزة االإلكرتونية؛ توفري اإمكانية تو�شيل امل�شتخدم بربامج احلا�شوب 
يف �شبكات البيانات؛ توفري روابط االت�شال باالإنرتنت اأو قواعد البيانات؛ اإر�شال الر�شائل عرب موقع �شبكي؛ 
االإلكرتونية  االت�شاالت  خدمات  احلا�شوب؛  م�شتخدمي  بني  الر�شائل  الإر���ش��ال  املبا�شرة  املنتديات  توفري 
للبنوك؛ توفري الو�شول اإىل املن�شات على االإنرتنت؛ توفري الو�شول اإىل البوابات على االإنرتنت؛ خدمات 

 نقل البيانات؛ نقل البيانات بوا�شطة الهاتف؛ نقل البيانات عرب االإنرتنت.  
الواق�عة بالفئة:  38

و�شف العالمة:  كتبت كلمة« زاند » باللغة العربية. 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311503 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد
وعنوانه: برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، االمارات 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات  ال�شناعية؛  واالأب��ح��اث  التحاليل  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�شميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
ت�شميم  البيانات؛  ملعاجلة  احلا�شوب  برامج  واإن�شاء  ت�شميم  احلا�شوبية؛  والربجميات  احلا�شوبي  العتاد  وتطوير  ت�شميم 
املالية  للخدمات  حا�شوب  من�شة  واإن�شاء  ت�شميم  االإن��رتن��ت؛  عرب  امل�شرفية  اخلدمات  لت�شهيالت  حا�شوب  من�شة  واإن�شاء 
والبنكية وخدمات املدفوعات؛ ت�شميم وتطوير الربجميات يف جمال اخلدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت؛ خدمات تطوير 
تطوير  خدمات  البيانات؛  اأمن  ا�شت�شارات  للبيانات؛  االإلكرتوين  التخزين  احلا�شوب؛  بيانات  ا�شرتجاع  البيانات؛  قواعد 
قواعد البيانات؛ اإن�شاء ن�شخ احتياطية للبيانات خارج املوقع؛ ا�شرتجاع بيانات احلا�شوب؛ ا�شرتجاع بيانات الهواتف الذكية؛ 
معاجلة  برجميات  حتديث  االإلكرتونية؛  للبيانات  احتياطية  ن�شخ  اإن�شاء  خدمات  احلا�شوب؛  لبيانات  الرقمي  ال�شغط 
البيانات؛ حتليل املخاطر االأمنية للحوا�شيب حلماية البيانات؛ توفري خدمات التحقق للم�شتخدمني با�شتخدام تكنولوجيا 
لن�شاط  االإلكرتونية  املراقبة  احلا�شوب؛  برجميات  �شيانة  املبا�شرة؛  الربجميات  لتطبيقات  واح��دة  ملرة  الدخول  ت�شجيل 
البطاقات االئتمانية للك�شف عن عميات االحتيال عرب االإنرتنت؛ املراقبة االإلكرتونية ملعلومات حتديد ال�شخ�شية للك�شف 

 عن �شرقة الهوية عرب االإنرتنت؛ تفعيل بوابات الويب؛ تفعيل البوابات على االإنرتنت.  
42 الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:  كتبت كلمة« زاند » باللغة العربية.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  129965

با�ش��م:  ميدكل �شوليو�شن )م.�س.ح(

وعنوانه: مدينة دبي للعناية الطبية �س.ب.: 2547، دبي،  االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

44 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2010/11/21 وامل�شجلة حتت رقم 125860 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2029/06/ 03 وحتى تاريخ:    2019/06/ 03 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

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

بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311471 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد
وعنوانه: برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
االأجهزة واالأدوات العلمية والبحثية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة واالأدوات ال�شمعب�شرية 
اأو  فتح  اأو  لو�شل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم؛  واالإنقاذ  والفح�س  واالختبار  واملراقبة  واالإ�شارة  والقيا�س  الوزن  قيا�س  واأدوات  واأجهزة  والب�شرية 
حتويل اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة واأدوات لت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ اأو معاجلة ال�شوت اأو ال�شور 
التي  لالأجهزة  اآليات  فارغة؛  تناظرية  اأو  رقمية  وتخزين  ت�شجيل  وو�شائط  وبرجميات حا�شوب  للتنزيل  وقابلة  و�شائط م�شجلة  البيانات؛  اأو 
اأذن  و�شدادات  للغوا�شني  واأقنعة  غو�س  بذالت  باحلا�شوب؛  ملحقة  واأجهزة  حوا�شيب  حا�شبة؛  واآالت  النقد  ت�شجيل  اآالت  النقد؛  بقطع  تعمل 
النريان؛  برجميات  اإخماد  اأجهزة  امل��اء؛  لل�شباحة حتت  تنف�س  واأجهزة  للغوا�شني  وقفازات  وال�شباحني  للغوا�شني  اأنفية  للغوا�شني ومالقط 
حا�شوب للخدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت؛ برجميات ات�شاالت حا�شوبية فيما يتعلق باخلدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت؛ حوا�شيب ات�شاالت؛ 
اأجهزة الإر�شال االت�شاالت؛ برجميات حا�شوب للهواتف النقالة وغريها من االأجهزة االإلكرتونية املحمولة للخدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت؛ 
برجميات تطبيقات لالأجهزة املحمولة فيما يتعلق باخلدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت؛ برجميات حا�شوب ملعاجلة مدفوعات بطاقات اخل�شم 
حا�شوبية؛  بيانات  قواعد  القرو�س؛  معلومات  ملعاجلة  حا�شوب  برجميات  املالية؛  املعامالت  ملعاجلة  حا�شوب  برجميات  واالئتمان؛  املبا�شر 
النقد؛ بطاقات خ�شم مبا�شر مرمزة  ورق  تزوير  للتحقق من عدم  اأجهزة  البنكية؛  برجميات حا�شوب؛ طرفيات حا�شوب الأغرا�س اخلدمات 
اإلكرتونية لقراءة  اآالت  اإلكرتونية لقراءة بطاقات االئتمان؛  اآالت  البطاقات؛  ائتمان مرمزة مغناطي�شيا؛ معدات قراءة  مغناطي�شيا؛ بطاقات 
اإلكرتونية  اآالت  اآالت ترميز بطاقات االئتمان [اأجهزة ملحقة باحلا�شوب[؛  بطاقات اخل�شم املبا�شر؛ قارئات البطاقات املرمزة مغناطي�شيا؛ 
لقراءة بطاقات االئتمان؛ بطاقات مرمزة ب�شمات اأمنية لغايات حتديد الهوية؛ بطاقات الهوية االإلكرتونية واملغناطي�شية التي ت�شتخدم فيما 
الربيد  تاأمني  ل�شمان  بينية الأجهزة احلا�شوب؛ برجميات  اأجهزة  البيانات؛  اإدارة  ت�شتخدم يف  التي  بدفع مقابل اخلدمات؛ احلوا�شيب  يتعلق 
االإلكرتوين؛ اأجهزة ال�شراف االآيل؛ اأجهزة ت�شجيل النقد؛ اأجهزة ت�شجيل النقد االأوتوماتيكية؛ اأجهزة لتحويل االأموال اإلكرتونيا؛ اآالت حا�شبة؛ 
اأجهزة  ت�شفري؛  اأجهزة  ال�شر؛  كلمة  لتزويد  �شغرية  اأجهزة  الرقمية؛  امل�شرفية  اخلدمات  اإىل  للو�شول  للمفاتيح  �شغرية  اإلكرتونية  �شال�شل 

�شغرية من مكونات احلا�شوب؛ اأجهزة �شغرية م�شفرة من مكونات احلا�شوب.  
الواق�عة بالفئة:  9 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » ZAND »باالحرف الالتينية.  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311476 

تاريخ اإيداع االأولوية  
با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد

وعنوانه:  برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، 
اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
امل��ع��ل��وم��ات يف  امل��ك��ت��ب��ي؛ جتميع  ال��ن�����ش��اط  االأع���م���ال؛ تفعيل  ت��وج��ي��ه  االأع���م���ال؛  اإدارة  ال��دع��اي��ة واالإع������الن؛ 
يف  البيانات  تنظيم  حا�شوبية؛  بيانات  قواعد  يف  البيانات  على  واحلفاظ  حتديث  حا�شوبية؛  بيانات  قواعد 
من�شة  عرب  املالية  املعلومات  توفري  �شبكي؛  موقع  عرب  املالية  املعلومات  توفري  حا�شوبية؛  بيانات  قواعد 
االأعمال  معلومات  توفري  االأعمال؛  واإدارة  بتنظيم  املتعلقة  الن�شائح  االأ�شعار؛  مقارنة  خدمات  حا�شوبية؛ 
االإعالن  االأع��م��ال؛  الإدارة  امل�����ش��ورة  خ��دم��ات  التنظيمية؛  واال�شت�شارات  االأع��م��ال  اإدارة  �شبكي؛  موقع  ع��رب 
والدعاية  االإع��الن  الفوترة؛  خدمات  االقت�شادية؛  التنبوؤات  احل�شابية؛  القوائم  اإع��داد  املبا�شر؛  بالربيد 
برامج  واملكافاآت؛  واحلوافز  ال��والء  برامج  وتوجيه  وتنظيم  اإدارة  خدمات  احلا�شوب؛  �شبكات  على  املبا�شرة 
ح��واف��ز امل�شتهلكني؛ خ��دم��ات ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان؛ اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة؛ خ��دم��ات امل��دف��وع��ات؛ ت��وف��ري خدمات 

 املعلومات واال�شت�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله عرب �شبكة حا�شوب. 
الواق�عة بالفئة:  35

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » ZAND »باالحرف الالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

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

بتاريخ:   22 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311480 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد
وعنوانه: برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �شوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
البنكية  اخلدمات  البنكية؛  اخلدمات  املالية؛  اخلدمات  اال�شتثمار؛  خدمات  العقارية؛  ال�شوؤون  املالية؛  ال�شوؤون  التمويلية؛  ال�شوؤون  التاأمني؛ 
الرقمية؛ ت�شغيل البنوك الرقمية؛ الرهون البنكية؛ اخلدمات البنكية املالية؛ خدمات بنوك االدخار؛ اإدارة ح�شابات االدخار؛ توفري املعلومات 
البنكية؛ خدمات البنوك اال�شتثمارية؛ اخلدمات البنكية االإلكرتونية عرب �شبكة حا�شوب عاملية )اخلدمات امل�شرفية عرب االإنرتنت(؛ اخلدمات 
البنكية  اخل��دم��ات  ل��الأم��وال؛  امل��ايل  التحويل  �شبكي؛  موقع  عرب  البنكية  اخل��دم��ات  توفري  عاملية؛  حا�شوب  من�شة  عرب  االإلكرتونية  البنكية 
للتجار؛ اخلدمات البنكية الدولية؛ اخلدمات البنكية االإلكرتونية؛ اخلدمات البنكية اخلا�شة؛ اخلدمات البنكية املبا�شرة؛ اخلدمات البنكية 
احلا�شوب  با�شتخدام  املعلومات  خدمات  االآيل؛  ال�شراف  باأجهزة  املتعلقة  البنكية  اخلدمات  احلا�شوب؛  با�شتخدام  البنكية  اخلدمات  املوؤمتتة؛ 
املتعلقة بامل�شائل البنكية واملالية؛ اخلدمات البنكية املالية الإيداع وحتويل االأموال؛ اخلدمات البنكية املالية ل�شحب االأموال؛ اخلدمات البنكية 
معامالت  واالئتمان؛  املبا�شر  اخل�شم  بطاقات  مبعامالت  املتعلقة  املوؤمتتة  البنكية  اخلدمات  ال�شحب؛  بطاقات  مبعامالت  املتعلقة  املوؤمتتة 
البطاقات  با�شتخدام  االأم��وال  االإلكرتوين لالأموال؛ خدمات حتويل  التحويل  االإلكرتونية؛ خدمات  النقدية  املعامالت  االإلكرتوين؛  اخل�شم 
االإلكرتونية؛ خدمات البطاقات البنكية؛ البطاقات االإلكرتونية التي متكن من الو�شول للخدمات البنكية؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات 
بطاقات اخل�شم املبا�شر؛ خدمات بطاقات املدفوعات االإلكرتونية؛ خدمات معاجلة واإدارة املدفوعات؛ خدمات املقا�شة؛ اخلدمات املالية املتعلقة 
خدمات  لالأموال؛  االإلكرتوين  بالتحويل  املتعلقة  البنكية  اخلدمات  احل�شابات؛  من  االأم��وال  بتحويل  املتعلقة  البنكية  اخلدمات  بال�شندات؛ 
التحويل االإلكرتوين لالأموال؛ خدمات االأموال املتعلقة بالتمويل واملقدمة مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو االإنرتنت؛ خدمات املدفوعات 
االإلكرتونية؛ التحويالت االإلكرتونية لالأموال؛ حتويالت االأموال اإلكرتونيا؛ املعاجلة االإلكرتونية ملعامالت بطاقات االئتمان؛ خدمات حتويل 
مدفوعات  معاجلة  االئتمان؛  بطاقات  مدفوعات  معاجلة  االئتمان؛  بطاقات  معامالت  معاجلة  خدمات  االئتمان؛  بطاقات  اإ�شدار  االأم���وال؛ 
ب�شاأن  الن�شائح  القرو�س؛ خدمات  القرو�س؛ ترتيب  املقدمة من خالل موقع �شبكي؛ متويل  الفواتري  املبا�شر؛ خدمات دفع  بطاقات اخل�شم 
القرو�س؛ خدمات االئتمان والقرو�س؛ خدمات �شرافة االأموال؛ اال�شتثمارات الراأ�شمالية؛ ا�شتثمار روؤو�س االأموال؛ خدمات اال�شت�شارات املالية 
املالية؛  البيانات  حتليل  �شبكي؛  موقع  عرب  املالية  املعلومات  توفري  االأ�شول؛  اإدارة  االئتمان؛  ترتيب  ال��روات؛  اإدارة  االأ�شول؛  ب��اإدارة  املتعلقة 

معاجلة املعلومات املالية؛ خدمات الن�شائح واال�شت�شارات املالية؛ خدمات التخطيط املايل؛ التاأمني البنكي.     الواق�عة بالفئة:  36 
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اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• اأبوظبي-وام:

بطلة  ال��ه��ا���ش��م��ي  ال���ك���رمي  ع��ب��د  رمي 
احلزام  ف��ئ��ة  يف  للجوجيت�شو  ال��ع��امل 
االأزرق، انتزعت امليدالية الذهبية عن 
اأبوظبي  وا�شتحقاق يف بطولة  ج��دارة 
املا�شي  اأب��ري��ل  للمحرتفني  ال��ع��امل��ي��ة 
ا�شمها  لت�شجل  قوية،  ن��زاالت   5 بعد 
الذهب  اإم��ارات��ي��ة حت�شد  بطلة  ك���اأول 
اأم�س  �شاركت  وق��د  ال��ب��ال��غ��ات،  فئة  يف 
�شالم  جراند  مو�شكو  جولة  يف  االأول 

وح�شدت الذهب اأي�شا.
االإجن�����������ازات  ب����ه����ذه  ت���ك���ت���ف  مل  رمي 
يف  ا�شمها  �شجلت  لكنها  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
العلم واملعرفة،  اآخ��ر، هو �شجل  �شجل 
القتالية  لالألعاب  العبة  اأول  لت�شبح 
الف�شاء،  ه��ن��د���ش��ة  ت��در���س  ال��ع��امل  يف 
لها  االأول  العام  من  للتو  انتهت  فهي 
يف هذا التخ�ش�س النادر، حا�شلة علي 
تكون  اأن  وطموحها  االم��ت��ي��از،  درج���ة 
وتعمل  اأبحاث  تقدم  واأن  ف�شاء  عاملة 
يف اأ�شهر وكاالت الف�شاء يف العامل، يف 
نف�س الوقت الذي ت�شعى فيه بكل قوة 
للعامل  كبطلة  موقعها  علي  لتحافظ 

يف ريا�شتها املف�شلة.
العربة يف ق�شة رمي اأنها فتاة اإماراتية 
ال ت��ع��رتف ب��امل�����ش��ت��ح��ي��ل، ف�����ش��ع��اره��ا “ 
جتمع  ه��ي   ،“ للم�شتحيل  جم���ال  ال 
عنيفة  قتالية  ريا�شة  يف  التميز  ب��ني 
وبني  ال��ع��امل،  ق��م��ة  اإىل  فيها  و���ش��ل��ت 
ال��ت��م��ي��ز ال��ع��ل��م��ي يف ت��خ�����ش�����س ن����ادر، 
ب�  �شوى  احلالتني  كلتا  يف  تر�شى  وال 
االأمر  يف  والغريب  واحد”..  “الرقم 

للغاية  مهم  ب��اع��رتاف  اأدل���ت  رمي  اأن 
م�شريتها،  ع��ن  معها  حتدثنا  عندما 
حيث اأكدت باأن معدالتها يف الدرا�شة 
مل ت�شل اإىل القمة اإال بعد اأن مار�شت 
ريا�شة اجلو جيت�شو، واإذا و�شعنا هذا 
املعنى الكبري بجوار ق�شة الفيل�شوف 
اأف���الط���ون الذي  ال��ي��ون��اين ال�����ش��ه��ري 
�شبق  الثقيل  العيار  من  م�شارعا  كان 
اأوليمبيتني  ب��ب��ط��ول��ت��ني  ف����از  اأن  ل���ه 
اأن يتحول للفل�شفة، واأن يوؤ�ش�س  قبل 
اأك���ادمي���ي���ة ع��ل��م��ي��ة وف��ل�����ش��ف��ي��ة يف  اأول 
التدريب وال يقبل  العامل علي ملعب 
ف��ي��ه��ا ���ش��وى ال��ري��ا���ش��ي��ني االأق����وي����اء، 
لنعرف  نف�شه  ال�شياق  ا�شتكملنا  واإذا 
رائ��د ف�شاء  اأول  املن�شوري  ه��زاع  ب��اأن 
اجلو  ريا�شة  ميار�س  وعربي  اإماراتي 
جيت�شو ه��و االآخ���ر واأك���د يف اأك��ر من 

مهمة  ال���ري���ا����ش���ة  ت��ل��ك  اأن  م��ن��ا���ش��ب��ة 
بدنيا  وتاأهيله  الذهن  ل�شفاء  للغاية 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ك���ل امل��ع��ط��ي��ات مبرونة 
اأن  الب��د  بالتاأكيد  ف��اإن��ن��ا  ال��ف�����ش��اء،  يف 
�شيما يف  وال  ك��ث��رية،  ن��خ��رج مب��ع��اين 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ظ��ل اخ��ت��ي��ار ���ش��اح��ب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
 “ ال��ري��ا���ش��ة حت��دي��دا  ل��ه��ذه  امل�شلحة 
قرار  باإ�شدار  ودعمها  اجلوجيت�شو” 
املناهج  ���ش��م��ن  ب��اع��ت��م��اده��ا  ت��اري��خ��ي 

الدرا�شية املدر�شية عام 2008.
تقول رمي: “اإذا كان ال�شوؤال عن كيفية 
التميز يف الدرا�شة ال�شعبة والريا�شة 
معا يف اآن واحد، فاإن االإجابة ب�شيطة 
للغاية، وهي اال�شتثمار االأمثل للوقت، 
من خالل تنظيمه واال�شتفادة من كل 

دقيقة فيه، الأن الوقت اأهم منحة من 
اهلل يجب اأن نحافظ عليها ونطوعها 
يف خ��دم��ة اأه��داف��ن��ا، واأن����ا ال مي��ر يوم 
فيه  واأت��������درب  اإال  ح��ال��ي��ا  ح��ي��ات��ي  يف 
ب��ني م��رت��ني و3 م����رات، واأدر������س فيه 
اأوؤد  اأن��ن��ي  اأي�����ش��ا، وم���ن ح�شن احل���ظ 
الريا�شة  �شالة  يف  ت��دري��ب��ات��ي  بع�س 
باجلامعة ملزيد من اال�شتثمار للوقت، 
وامل�شاركات  ال���ب���ط���والت  اأوق������ات  ويف 
ما  ف��رتات  ويف  التدريبات،  على  اأرك���ز 
الدرا�شة  ع��ل��ى  اأرك����ز  ال��ب��ط��والت  ب��ع��د 
الدرا�شة  يف  ال�شيف  ف��رتات  واأ�شتغل 
ك���ي اأخ��ت�����ش��ر ال���زم���ن يف ب��ع�����س امل���واد 
الدرا�شية وبالتايل اأنا اأوؤمن باأن اإدارة 

الوقت اأهم حتد يواجه االن�شان«.
الفوز  ت��وق��ع��ت  ق���د  ك���ان���ت  اإذا  وع���م���ا 
ب��ال��ذه��ب يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل االأخ���رية 

الظروف  ك��ل  ق��ال��ت: يف   .. ب��اأب��وظ��ب��ي 
ثقتي بنف�شي بال حدود، واإمياين كبري 
جيد  ب�شكل  ا�شتعديت  وق��د  بقدراتي، 
لهذه البطولة بهدف وا�شح هو الفوز 
بالذهب، وبالتايل مل يكن مفاجاأة يل 
اأن اأفوز بالذهب، خا�شة اأنني تعاملت 
باعتباره  ح�����دة  ع���ل���ى  ن������زال  ك����ل  م����ع 
كان  وزين  اأن  برغم  بطولة منف�شلة، 
اأنها املرة  �شعبا وهو ال� 49 كجم، كما 
عاملية  يف  ب��ه��ا  اأ�����ش����ارك  ال��ت��ي  االأوىل 
اأبوظبي باحلزام االأزرق، ومن هنا فقد 
اأ�شعبهم  ك��ان  ن��زاالت قوية   5 خ�شت 
النهائي«.  وال����ن����زال  االأول  ال����ن����زال 
من  �شخ�شيا  ا�شتفادتها  حجم  وع��ن 
الريا�شة  اأن  اأو���ش��ح��ت   .. ال��ري��ا���ش��ة 
اإيجابية كبرية،  متنح ممار�شها طاقة 
لعبتنا  مثل  قتالية  ريا�شة  كانت  واإذا 

اإىل  فهي تعلمنا كيف ن�شل بالرتكيز 
اأعلى معدالته، وكيف نواجه ال�شعاب 
ب��ث��ب��ات، وك��ي��ف ن��ث��ق ب��اأن��ف�����ش��ن��ا، وكيف 
امل�شوؤولية،  تكون  الوقت، وكيف  ننظم 
اأكر، ولذلك  تكت�شف قدراتك  وكيف 
اأنا ا�شتفدت الكثري من هذه الريا�شة 
تنظم  ح���ي���اة،  اأ���ش��ل��وب  ال��ري��ا���ش��ة  الأن 
القناعات  وت��ر���ش��خ  وال���ن���وم  ال��ت��غ��ذي��ة 
اأن ي�شع خطة  والقيم وتعلم االن�شان 
لكل يوم يف حياته. واأ�شافت اأنا فخورة 
باأن اأكون اأول العبة لالألعاب القتالية 
يف ال���ع���امل ت���در����س ال��ف�����ش��اء، واجل���و 
ت�شاعد  مثلما  ���ش��ت�����ش��اع��دين  جيت�شو 
ال��ذي يحمل احلزام  املن�شوري،  ه��زاع 
البنف�شجي، ولدي حتد كبري يف االأيام 
القليلة املقبلة وهو البطولة االآ�شيوية 
من   21 كازاخ�شتان  يف  �شتقام  ال��ت��ي 

ال�����ش��ه��ر اجل�����اري، و���ش��ر ال�����ش��ع��وب��ة يف 
االآ�شيوية  البطوالت  اأن  هو  التحدي 
بنظام  ول��ي�����س  االأوزان  ب��ن��ظ��ام  ت��ق��ام 
اأنني  امل��وؤك��د  فمن  وبالتايل  االأح��زم��ة 
���ش��اأواج��ه الع��ب��ات ح���زام اأ���ش��ود وحزام 
اأكر مني خربة ب�شنوات طويلة،  بني 

لكن ثقتي كبرية بنف�شي.
االإمارات  بنت  باأن  ثقتها  واأعربت عن 
ق����ادرة ع��ل��ى االإب�����داع يف ك��ل م��ك��ان اإذا 
اأن����ا  ال���ف���ر����ش���ة، .. م�����ش��ي��ف��ة  وج������دت 
حمظوظة بالدعم الكبري من اأ�شرتي 
ب��رئ��ا���ش��ة �شعادة  ال��ل��ع��ب��ة  وم���ن احت����اد 
الها�شمي رئي�س االحتادين  عبداملنعم 
االآ���ش��ي��وي واالإم���ارات���ي ال��ن��ائ��ب االأول 
اأخف  ول��ن  ال����دويل،  االحت���اد  لرئي�س 
�شرا اإذا قلت باأننا لدينا ب�شاط �شغري 
�شقيقتي  و  اأن��ا  عليه  نتدرب  املنزل  يف 

فكالهما  ب��ا���ش��ل  و���ش��ق��ي��ق��ي  ب��ل��ق��ي�����س 
اأنني  كما  اأي�شا،  جيت�شو  اجلو  يلعبان 
اأدين بالف�شل اأي�شا اإىل نادي الوحدة 
الذي اأنتمي اإليه. وعن �شبب اختيارها 
لريا�شة اجلو جيت�شو .. قالت: عرفت 
هذه الريا�شة من املدر�شة واأي�شا من 
�شقيقي با�شل و�شقيقتي بلقي�س بطلة 
العامل، وللعلم  للنا�شئات وبطلة  اآ�شيا 
حتى  اجلوجيت�شو  م��ع  جت��رب��ت��ي  ف���اإن 
وقد  ون�شف،  �شنوات   3 عمرها  االآن 
تواكب ان�شمامي ملمار�شة اجلوجيت�شو 
اأي  اأج���د  ومل  بالثانوية  درا���ش��ت��ي  م��ع 
�شعوبة يف التميز بالتعليم والريا�شة، 
اأي�شا بل ح�شلت الأول مرة يف حياتي 
الثانوية،  يف   %  97.6 ن�شبة  ع��ل��ي 
اأن م��ع��دل درج��ات��ي ارت��ف��ع مع  مبعنى 
الوقت  ويف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و،  مم��ار���ش��ة 
ن��ف�����ش��ه ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي ذه��ب��ي��ة احل����زام 
العامل  ببطولة   2017 عام  االأبي�س 
وطالبها  مب�شوؤوليها  املدر�شة  وكانت 
ال�شالة،  يف  وي�������وؤازروين  ي�����ش��ج��ع��وين 
ك��ان��ت حل��ظ��ات رائ��ع��ة ل��ن اأن�����ش��اه��ا من 
ذاك���رت���ي. م��ن اأب����رز االإجن������ازات التي 
بطولة  برونزية   .. الها�شمي  حققت 
وبرونزية   2017 ف��ي��ت��ن��ام  يف  اآ���ش��ي��ا 
 2017 برتكمان�شتان  اآ���ش��ي��ا  بطولة 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  وذه���ب���ي���ة 
بطولة  وذهبية   2017 اأبي�س  ح��زام 
 2019 اأزرق  ح��زام  العاملية  اأبوظبي 
الأف�شل  ال��ع��امل��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  وج���ائ���زة 
وذهبية  اأزرق  ح���زام  اإم��ارات��ي��ة  الع��ب��ة 
للجوجيت�شو  ���ش��الم  ج��ران��د  مو�شكو 

.2019

•• ال�صارقة-الفجر:

اح�����ت�����ف�����ل�����ت دائ���������������رة اخل������دم������ات 
بتكرمي  ال�شارقة؛  يف  االجتماعية 
خريجي  م��ن  نون”  “قافلة  طلبة 
الدفعة الرابعة واخلام�شة، والبالغ 
وطالبة،  طالباً   78 نحو  ع��دده��م 
خلريجي  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 
القافلة نحو 215 طالباً وطالبة، 
2016م،  ع��ام  يف  انطالقتها  منذ 
ع�������الوة ع����ل����ى  اإحل���������اق ع������دد من 
النظامية  ب����امل����دار�����س  االأط�����ف�����ال 
وت�شتهدف  درا����ش���ت���ه���م.  الإك����م����ال 
ق��اف��ل��ة ن���ون االأط���ف���ال م��ن فاقدي 
العمرية  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م  ح����ق 
حيث  ع����ام����ا،   15 وح���ت���ى   6 م����ن 
الطالب  تعليم  ع��ل��ى  تعتمد  اأن��ه��ا 
القراءة  تعلم  اأ�شا�شيات  والطالبات 

والكتابة وتوفري كل ما ي�شاعدهم 
االأ�شا�شي  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  ت��ل��ق��ي  ع��ل��ى 
با�شتخدام منهج درا�شي مب�شط يف 
االجنليزية  واللغة  العربية  اللغة 
االأخالقية  والرتبية  والريا�شيات 

واالإ�شالمية.

ر�سم الفرحة وال�سعادة..
اأك���دت  االف��ت��ت��اح��ي��ة؛  كلمتها  وخ����الل 
خلود النعيمي املدير التنفيذي لقطاع 
خدمة املجتمع؛ اأن م�شروع قافلة نون 
�ش��ار عن�شراً اأ�شا�شياً يف ر�ش��م الفرحة 
وذويهم؛  االأط��ف��������ال  ع��ل��ى  وال�����ش��ع��������ادة 

امل�شروع  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل  م�شيف�����ة 
من  اإمي��ان��اً  ج��اء  للق��افلة؛  التطوعي 
باأن التعليم ُيعد حقاً  القائمني عليها 
علينا  يحتم  مم��ا  طفل،  لكل  اأ�شا�شياً 
االجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  يف  نحن 
من  االأط��ف��ال  ا�شتهداف  يف  و�شركائنا 

ف��اق��دي ح��ق التعليم؛ وت��وف��ري ك��ل ما 
تعليمهم  تلقي  على  مل�شاعدتهم  يلزم 
درا�شي  م��ن��ه��ج  ب��ا���ش��ت��خ��دام  االأ���ش��ا���ش��ي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ول��ف��ت��ت  م��ب�����ش��ط.  
ل�شوؤون خدمة املجتمع؛ اإىل اأن مبادرة 
كم�شروع  اإطالقها  مت  نون”  “قافلة 

اال�شرتاتيجية  ال��دائ��رة  خطة  �شمن 
تاأمني  اإىل  ال��رام��ي��ة  2016م  ل��ل��ع��ام 
و���ش��م��ان متتعهم  ال�����ش��ع��ف��اء  ح���ق���وق 
براجمها  ان��ط��ل��ق��ت  اإذ  ب��ح��ق��وق��ه��م؛ 
التعليمية من قافلة متنقلة على �شكل 
وق��ف لدعم  اإىل مبنى  درا���ش��ي،  ف�شل 

الفئات املحرومة من التعليم. واأعربت 
خلود النعيمي؛ عن �شكرها وتقديرها 
جلمعية االإمارات للمتقاعدين، ودائرة 
االأوقاف بال�شارقة، ومبادرة “لغتي”، 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  دور  ث��م��ن��ت  ك��م��ا 
ا�شتجابت  ال��ت��ي  واالأه��ل��ي��ة  احلكومية 

اإىل  ال��ق��اف��ل��ة، م�شرية  ل��دع��م م�����ش��روع 
اإ�شراك  اإىل  دوم���اً  تتطلع  ال��دائ��رة  اأن 
واأف���راد  واجل��ه��ات  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
م����ب����ادرات����ه����ا  امل���ج���ت���م���ع يف خم���ت���ل���ف 
اأثر  من  ال�شراكة  لهذه  ملا  املجتمعية؛ 
اإيجابي على خمتلف االأ�شعدة، ف�شاًل 
عن اإ�شهامها يف غر�س روح العطاء بني 
وح�شر  وموؤ�ش�شاته.  املجتمع  اأف����راد 
الذي عقد يف جمل�س �شاحية  احلفل 
وا�شط؛ �شعادة �شامل احلو�شني رئي�س 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����ش��رع��ي��ة،  امل��ح��ك��م��ة 
املحرومني  االأطفال  لرعاية  الدائمة 
بال�شارقة،  االجتماعية  الرعاية  م��ن 
املجل�س  ع�شو  امل���ري  ع��ف��اف  و���ش��ع��ادة 
اخلدمات  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االج��ت��م��اع��ي��ة، ومم��ث��ل��ني ع��ن جمعية 
االإم�������ارات ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن، وع����دد من 

ال�شيوف واأولياءاالأمور.

•• دبي-الفجر:

تراأ�س �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري، 
رئي�س فريق االأزم���ات وال��ك��وارث يف 
اإمارة دبي،  االجتماع الثاين للفريق 
لعام 2019، وال��ذي عقد يف مركز 
ال���ت���ح���ك���م امل����وح����د ل��ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق 
اأحمد  بح�شور  ب��دب��ي،  وامل��وا���ش��الت 
ب���ن ح���م���ي���دان، ن��ائ��ب م��دي��ر دي����وان 
�شمو حاكم دبي، واللواء خبري خليل 
القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإبراهيم 

اجلنائي،  ال��ب��ح��ث  ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام 
ك����ام����ل بطي  امل���ه���ن���د����س  وال������ل������واء 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��وي��دي، 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات، وال���ل���واء ع��ب��د اهلل علي 
الأمن  العامة  االإدارة  مدير  الغيثي، 
الهيئات واملن�شاآت والطوارئ، وخليفة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال�������دراي،  ح�����ش��ن 
االإ�شعاف  خل���دم���ات  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
الهيئة  م��ن  الفريق  اأع�����ش��اء  وب��اق��ي 
االت�شاالت،  قطاع  لتنظيم  العامة 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  والهيئة 
واالأزمات والكوارث، والدفاع املدين، 

وهيئة  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  وهيئة 
دبي،  وبلدية  وامل��وا���ش��الت،  ال��ط��رق 
وموؤ�ش�شة  امل���دين،  ال��ط��ريان  وهيئة 
واالإدارة  املتخ�ش�شة،  االت�����ش��االت 
االأجانب  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة 
حلكومة  االإع��الم��ي  واملكتب  ب��دب��ي، 
دبي. وا�شتعر�س املجتمعون قرارات 
ال�����ش��اب��ق وم���ا مت تنفيذه  االج��ت��م��اع 
ع�����دد من  اىل  ب���االإ����ش���اف���ة  م���ن���ه���ا، 
املوا�شيع املدرجة يف جدول االأعمال، 
وم������ن ���ش��م��ن��ه��ا ����ش���ج���ل امل���خ���اط���ر، 
واإمكانيات  وخ��ط��ط  وا����ش���ت���ع���دادات 

ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة دبي 
بفعالية  والكوارث  االأزم��ات  ملواجهة 
التن�شيق  اآلية  اإىل  باالإ�شافة  عالية، 
ب��ني ت��ل��ك ال���دوائ���ر يف م��واج��ه��ة اأية 
ك��ارث��ة ق��د حت���دث، ال ق��در اهلل. ويف 
اللواء  �شعادة  اأ�شاد  االجتماع،  ختام 
امل����ري، مب��ا ي��ق��دم��ه ف��ري��ق االأزم����ات 
اإم����ارة دب���ي، يف �شبيل  وال���ك���وارث يف 
االإمارة،  واالأم���ان يف  االأم���ن  حتقيق 
وتعزيز  اجل��ه��ود  توحيد  اإىل  داع��ي��اً 
التعاون بني اأع�شاء الفريق لتحقيق 
اأع����ل����ى م�������ش���ت���وى م����ن اال����ش���ت���ع���داد 

ال�����ط�����وارئ  الإدارة  واجل�����اه�����زي�����ة 
واالأزمات والكوارث. كما �شكر �شعادة 

التحكم  م��رك��ز  اإدارة  امل����ري،  ال��ل��واء 
املوحد يف هيئة الطرق واملوا�شالت 

ال�شت�شافتها اجتماع فريق االأزمات 
متمنياً  دب����ي،  اإم�����ارة  يف  وال����ك����وارث 

و مزيدا من  والنجاح  التوفيق  لهم 
التعاون بني اجلانبني. 

عمر العلماء: االإمارات منوذج عاملي يف تبني الذكاء اال�شطناعي
•• لندن-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ع��م��ر ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي�����ر دول�����ة للذكاء 
تطوير  يف  عاملياً  منوذجاً  متثل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  االإ�شطناعي 
جتربة ناجحة ترتكز على تبني الذكاء اال�شطناعي يف منظومة 
خالل  م��ن  امل�شتقبلية،  ا�شرتاتيجياتها  ويف  احل��ك��وم��ي  العمل 
ويف  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  التكنولوجيا  ه��ذه  توظيف 
تطوير اخلدمات احلكومية مبا ينعك�س اإيجاباً على جودة حياة 

املجتمع.
جاء ذلك، خالل م�شاركة معاليه يف جل�شة رئي�شية �شمن اأعمال 

والتكنولوجيا  اال�شطناعي  للذكاء  العاملي   «  CogX  « موؤمتر 
النا�شئة االأكرب من نوعه يف اململكة املتحدة، بح�شور نخبة من 
من  واملبتكرين  الفكر  وق���ادة  واخل���رباء  احلكوميني  امل�شوؤولني 
العاملية  اجلامعات  اأب��رز  من  واأكادمييني  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

املرموقة.
التي ح�شرها  العلماء - خالل اجلل�شة  وا�شتعر�س معايل عمر 
امل�����ش��اري��ع واالإجن����ازات  األ���ف �شخ�س - جمموعة م��ن  اأك���ر م��ن 
للذكاء  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  منظومة  �شمن  حتقيقها  مت  ال��ت��ي 
اال�شطناعي، وتطرق اإىل جتربة دولة االإمارات وما تقدمه من 

خربات ودرو�س حلكومات العامل.

ترتكز  متكاملة  ا�شرتاتيجية  االإم����ارات  دول��ة  “ اأطلقت  وق���ال: 
على تطوير القدرات الوطنية واال�شتفادة من اخلربات العاملية 
الإيجاد حلول تكنولوجية متقدمة لتحديات القطاعني احلكومي 
واخلا�س، اإ�شافة اإىل تطوير الت�شريعات القانونية والتنظيمية 
مبا يتنا�شب مع تعدد ا�شتخدامات الذكاء اال�شطناعي”، م�شرياً 
التعاون مع  اأن حكومة دول��ة االإم��ارات حري�شة على تعزيز  اإىل 
دور هذه  لتعزيز  وال�����ش��رك��ات  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  احل��ك��وم��ات 

التكنولوجيا يف القطاعات احليوية وامل�شتقبلية.
اال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال��ع��امل��ي   »CogX« م���وؤمت���ر  اأن  ي��ذك��ر 
والتكنولوجيا النا�شئة ي�شتقطب ما ي�شل اإىل 15 األف م�شارك 

م��ن خمتلف  م��ت��ح��دث   500 ون��ح��و  ال��ع��امل،  دول  م��ن خمتلف 
والتكنولوجية  واحلكومية  واالأك��ادمي��ي��ة  ال�شناعية  القطاعات 
الرئي�شية  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط 

واالجتاهات امل�شتقبلية يف خمتلف التخ�ش�شات.
العقول لدرا�شة  اأف�شل  وميثل هذا احلدث من�شة عاملية جتمع 
يوفرها  التي  الكبرية  الفر�س  وا�شتعرا�س  املقبلة  التحديات 
الذكاء اال�شطناعي والتكنولوجيا النا�شئة لبناء عامل امل�شتقبل، 
وي��رك��ز ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن ال��ق��ط��اع��ات م��ث��ل اإن���رتن���ت االأ�شياء 
واجل���ي���ن���ات وال��ت��ن��ق��ل ذات����ي ال���ق���ي���ادة وال���ب���ل���وك ت�����ش��ني والواقع 

االفرتا�شي والواقع املعزز وغريها.

•• دبي-الفجر:

ت��ف��ق��د ����ش���ع���ادة ال����ل����واء حم��م��د ���ش��ع��ي��د بخيت، 
املجتمع  اإ���ش��ع��اد  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م�شاعد 
العامة  االإدارة  دب����ي،  ب�����ش��رط��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
للخدمات والتجهيزات يف قطاع اإ�شعاد املجتمع 
امل�شاريع،  ���ش��ري  ع��ل��ى  ل��الط��الع  وال��ت��ج��ه��ي��زات، 
وتقارير  والت�شميم،  ال��درا���ش��ات  ق�شم  ونتائج 
املخططات  اأر���ش��ف��ة  ع��م��ل  وُن���ظ���م  امل�����ش��رتي��ات، 
والت�شاميم اخلا�شة مبباين وممتلكات �شرطة 

دبي، واأعمال ال�شيانة لبع�س املباين واالإن�شاءات، 
و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ر االأن��ظ��م��ة واخل���دم���ات املقدمة 
والتجهيزات  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن 
يف  العمل  و�شري  للجمهور،  وكذلك  للموظفني 

كافة االإدارات الفرعية واالأق�شام.
العميد  بخيت،  اللواء حممد  ا�شتقبال  كان يف   
االإدارة  م��دي��ر  اخل��ط��ي��ب،  �شريف  حممد  نعيم 
بالوكالة،  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة 
اإدارة  مدير  ال�شام�شي،  حميد  خالد  والعميد 
ال�شوؤون االإدارية، حيث ا�شتهل الزيارة، باالطالع 

االإداري���ة،  ال�شوؤون  ب���اإدارة  اخل��دم��ات  ق�شم  على 
للوقوف على نتائج تقييم البوابة االإلكرتونية 
يف ال�شبكة الداخلية ل�شرطة دبي لكافة االإدارات 
العامة، وعملية تطوير بوابة االإدارة، من خالل 
العامة  االإدارة  تقدمها  التي  اخلدمات  اإ�شافة 
ولالإدارات  للموظفني  والتجهيزات،  للخدمات 
بامليزانية،  املتعلقة  االأم��ور  اإ�شافة  العامة، مثل 
ونتائج  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الب�شمة  ون��ت��ائ��ج  وتقييم 
على  املحافظة  ومعايري  اال���ش��ت��ه��الك،  تر�شيد 
تدعم  التي  والتثقيف  للتوعية  وم��واد  البيئة، 

االإدارات العامة يف تنفيذ اال�شرتاطات املطلوبة 
يحتاجها  التي  اخل��دم��ات  كافة  وك��ذل��ك  منها، 
املوظف من كافة اأق�شام اخلدمات والتجهيزات، 
املعنية بتوفري احتياجات �شرطة  االإدارة  كونها 

دبي.
م�شروع  بخيت،  ال��ل��واء  تفقد  ال��زي��ارة  وخ���الل 
العامة  للقيادة  الرئي�س  اال�شتقبال  »SPS« يف 
اإدارة  االإجن��از، وكذلك  دب��ي، وم�شتوى  ل�شرطة 
الهند�شة وامل�شاريع، واإدارة العقود وامل�شرتيات، 

واإدارة ال�شوؤون االإدارية.

ا�ست�سافُه مركز التحكم املوحد

اللواء املري يرتاأ�س اجتماع فريق االأزمات والكوارث يف اإمارة دبي 

االإماراتية رمي الها�شمي اأول بطلة األعاب قتالية يف العامل تدر�س الف�شاء

215 طفال ا�ستفادوا من م�سروع قافلة نون منذ عام 2016

تخريج 78 طالبا وطالبة من قافلة نون التعليمية بالدفعة الرابعة واخلام�شة

�شرطة دبي تبحث �شبل تطوير امل�شاريع االإن�شائية والتجهيزات اللوج�شتية 
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عربي ودويل

مر�شات مياه يف الهواء الطلق، هناك من ي�شع را�شه حتتها للتخفيف 
باردة  قما�س  بقطع  لال�شتعانة  اآخ��رون  يلجاأ  بينما  احل��رارة  �شدة  من 
لالم�شاك باآالت ومعدات احلديد. ويف ظل هذه االجواء الالهبة حتت 
خطورة  اك��ر  بل  اإره��اًق��ا  اأك��ر  املهن  بع�س  اأ�شبحت   ، ال�شم�س  اأ�شعة 

وتهدد حياة الكثري من الذين ي�شطرون للعمل حتت اأ�شعة ال�شم�س.
اخلليج  على  تقع  التي  بالنفط  الغنية  اجلنوبية  الب�شرة  ففي مدينة 
النفط  �شركات  الرطوبة واحل��رارة، رفعت  وتت�شم بدرجات عالية من 
تفادي  اج��ل  م��ن  العاملني  لتنبيه  البنف�شجي  العلم  ه��ن��اك  العاملة 
الذين  امل��رور  �شرطة  عنا�شر  اما  البنف�شجية.  فوق  لال�شعة  التعر�س 
يجوبون ال�شوارع والطرق املكتظة و�شط دخان املركبات املمزوج با�شعة 
ال�شائدة يف  القا�شية  االأو�شاع  االكر معاناة من  يكونون  �شم�س، فقد 

عموم البالد ب�شبب موجات احلر ال�شديد.

الكهربائي  التيار  “انقطاع  اإن  قار جنوب بغداد، لوكالة فران�س بر�س 
ي�شل اإىل 17 مرة يف اليوم«. ويلجاأ كثري من املر�شى اىل امل�شت�شفيات 
اخلا�شة لتلقي العالج رغم التكاليف العالية، الأنها تعتمد على نف�شها 
يف تاأمني الكهرباء. وقرر البقال ابو حيدر �شراء مولدته اخلا�شة يف 
النا�شرية كربى مدن حمافظة ذي قار. ويف هذه املحافظة التي ت�شم 
اأكر من مليوين ن�شمة، يح�شل ال�شكان على كهرباء من الدولة من 

ع�شر �شاعات اإىل 12 �شاعة يوميا.
بيعها.  م��ن  يتمكن  اأن  قبل  بالفعل  حيدر  اب��و  ب�شائع  بع�س  وف�شدت 
ويقول لفران�س بر�س “تاأثر عملنا كثريا ب�شبب ارتفاع درجات احلرارة 
، خ�شو�شا مع م�شاكل  الغذائية تتلف قبل بيعها  امل��واد  الن كثري من 
م�شرتياتهم  خف�شوا  النا�س  من  “الكثري  ان  اىل  م�شريا  الكهرباء”، 
من املواد الغذائية«. ويف بغداد تطوع عدد من ا�شحاب املحال بو�شع 

•• النا�رصية-اأ ف ب:

مع ارتفاع درجات احلرارة اإىل م�شتويات غري م�شبوقة، تنطفى املراوح 
يف امل�شت�شفيات وي�شرتيح العبو كرة القدم كل ربع �شاعة ويف�شد الطعام 
يف الثالجات مع انقطاع الكهرباء، ما ينذر ب�شيف �شاخن يهدد �شالمة 
بلغت  العامل،  العامل  البلدان حرا يف  اكر  واح��د من  ويف  العراقيني. 
احلرارة يف مطلع حزيران يونيو 48 درجة مئوية، وهي درجات ت�شجل 

عادة يف متوز يوليو او اآب اغ�شط�س.
يف مواجهة موجة احلر ال�شديد، ارتفع ا�شتهالك الطاقة الكهربائية 
ما زاد ال�شغط على البنية التحتية املتدهورة اأ�شا�شا مع ت�شرب ي�شبب 
ال��ب��الد، وف��ق وكالة  الكهرباء يف  اإن��ت��اج  باملئة من  اأرب��ع��ني  ه��درا ن�شبته 
ذي  ال�شحة يف  اجل��اب��ري، مدير  احل�شن  عبد  وق��ال  الدولية.  الطاقة 

م�شر تدين ا�شتهداف ملي�شيا احلوثي االإرهابية �شيف حار ينذر باأزمة �شاخنة يف العراق  
للمن�شاآت املدنية ال�شعودية بطائرات م�شرية

•• القاهرة-وام:

اأدانت م�شر ب�شدة، ا�شتهداف ملي�شيا احلوثي االإرهابية املدعومة من اإيران 
للمن�شاآت املدنية واالأعيان املدنية يف ال�شعودية بطائرات م�شرية.

الكامل  دعمها  على  التاأكيد  لها  بيان  يف  امل�شرية  اخلارجية  وزارة  وج��ددت 
ال�شعودية يف مواجهة مثل تلك االعتداءات  العربية  اململكة  حلكومة و�شعب 
الغا�شمة واملحاوالت البائ�شة للنيل من اأمنها وا�شتقرارها. و�شددت م�شر على 
اأن تلك اال�شتهدافات للمدنيني واملن�شاآت املدنية متثل خرقاً �شارخاً للقوانني 
الو�شائل وا�شطالع املجتمع  الت�شدي لها بكل  واالأع��راف الدولية ت�شتوجب 
من  تتخذه  فيما  اململكة  م��ع  وقوفها  م��وؤك��دة  اإزائ��ه��ا،  مب�شوؤولياته  ال���دويل 

اإجراءات لردع تلك الهجمات االإرهابية و�شمان حماية املدنيني.

اجلديد  ال����ع����ام  االأم�������ني  زمي����ي����ك، 
اأنغريت  م��دت  فباختياره،  للحزب. 
لتيارها  ي��ده��ا  ك���رام���ب-ك���ارن���ب���اور 
امل���ح���اف���ظ ، ل��ك��ن رغ����م ����ش���ّن���ه، 33 
عاًما، فاإن هجومه على تويرت �شد 
غ��ري��ت��ا ث��ون��ب��ريغ ، م��وؤ���ش�����ش��ة حركة 
امل�شتقبل،  اأج����ل  م��ن  اجل��م��ع��ة  اأي����ام 
“االإيديولوجية  ب����  ات��ه��م��ه��ا  ال��ت��ي 
اخلال�شة”، كان له اأ�شواأ االأثر على 

عالقة احلزب بال�شباب.
اأجن��ي��ال مريكل عن  »لقد تخلت     
احلزب وف�شلت التعويل على فرقها 
اليوم  نق�س  وهناك  امل�شت�شارية.  يف 
ال��ق��درات وال��ك��ف��اءات يف موؤ�ش�شة  يف 
القادرة على �شمان  اأديناور  كونراد 
االحتاد  للحزب  االنتخابية  ال��ق��وة 
يلخ�س  الدميقراطي”،  امل�شيحي 

باأ�شى مقرب من احلزب.  
عن ليزكو

وال�شفن  الربيطانية  البحرية  �شفن 
ال�شغرية  ال�������زوارق  م���ن  ال��ت��ج��اري��ة 
اأي  اأن  ال�شحيفة  وت���رى  واالأل���غ���ام. 
كانت  مهما  امل�شيق  ه��ذا  يف  مواجهة 
حم������دودة ق���د ت��ك��ل��ف غ���ال���ي���اً. فثلث 
اإم�������دادات ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة مي���ر من 
احلا�شمة  ال��ل��ح��ظ��ة  ه��ن��اك. ومت��ث��ل��ت 
بن�شر الواليات املتحدة �شريط فيديو 
يبدو اأنه يظهر اإيرانيني يزيلون لغماً 
ال�شفينتني  اإح�����دى  م���ن  ي��ن��ف��ج��ر  مل 

املت�شررتني. 
وت�شري ال�شحيفة الربيطانية اأن هذه 
ان�شحاب  بعد  ج���اءت  كلها  احل����وادث 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي 
املربم مع اإيران عام 2015 وفر�شها 
طهران.  ع��ل��ى  اق��ت�����ش��ادي��ة  ع��ق��وب��ات 
وتعالت اإثرها اأ�شوات يف اإيران تدعو 

اإىل الرد على الواليات املتحدة.
وي��ق��ول دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون ي��ع��م��ل��ون على 
اإنقاذ االتفاق النووي اإن اإيران حتاول 
لن  اأن��ه��ا  املتحدة  للواليات  تظهر  اأن 
تبقى مكتوفة اليدين بل ميكنها هي 

اأي�شاً اأن متار�س �شغوطاً.
البحرية  قيادة  اإن  ال�شحيفة  وتقول 
تعزز  اأن  ال��ق��وات اخلا�شة  م��ن  ت��ري��د 
واإبعاد  ر���ش��د  ع��ل��ى  ال�����ش��ف��ن  ق�����درات 
ال���������زوارق ال���ت���ي ي��ت��ه��م االإي����ران����ي����ون 

با�شتعمالها ملهاجمة الناقالت.
اأكد  ع�����ش��ك��ري��اً  م�����ش��دراً  اأن  وت�����ش��ي��ف 
امل�شلحني  البحرية  ج��ن��ود  وج���ود  اأن 
�شيثني  التجارية  ال�شفن  م��نت  على 
ال�������زوارق االإي���ران���ي���ة ال�����ش��ري��ع��ة عن 

االقرتاب منها.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
   ه���ل ���ش��ت��ك��ون اأن���غ���ري���ت ك���رام���ب-

ل�شقوط  التالية  ال�شحية  كارنباور 
االأح��������زاب االأمل���ان���ي���ة ال���ك���ب���رية؟ مت 
ان��ت��خ��اب��ه��ا م��ن��ذ ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر، حتتل 
الدميقراطيني  امل�شيحيني  رئي�س 
ا�شتطالعات  يف  ال��رتت��ي��ب  اأ���ش��ف��ل 
داخل  ال�شكوك  ي��غ��ذي  ال����راأي، مم��ا 
ح��زب��ه��ا ح���ول ق��درت��ه��ا ع��ل��ى خالفة 
اأجن��ي��ال م��ريك��ل. وق��د اأع��ل��ن احتاد 
ال��ق��ي��م، وه����و ت��ي��ار حم��اف��ظ داخل 
الدميقراطي،  امل�����ش��ي��ح��ي  االحت�����اد 
متهيدية  انتخابات  تنظيم  مع  اأن��ه 

الختيار اأف�شل مر�شح.
امل�شت�شارة  ي�شتمر ح�شور  وبينما     
التي  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  ب��ني 
و�شيفتها  تراجعت  االأملان،  يف�شلها 
يف اأوائل يونيو من املرتبة اخلام�شة 

•• عوا�صم-وكاالت:

االأو�شط  ال�����ش��رق  معهد  رئي�س  كتب 
النزاع  اأن  ���ش��امل  ب���ول  وا���ش��ن��ط��ن  يف 
ب���ني اأم���ري���ك���ا واإي��������ران ي���رتك���ز على 
حملة “ال�شغط االأق�شى” للواليات 
تقف  ل��ن  باأنها  ط��ه��ران  ورّد  املتحدة 
يجري  وق�����ت  يف  االأي��������دي  م��ك��ت��وف��ة 

تركيع االقت�شاد االإيراين. 
اإحلاق  ع��ازم��ة على  اأن ط��ه��ران  وب���دا 
خ�����ش��ائ��ر ك���ب���رية ب��ح��ل��ف��اء ال���والي���ات 
امل��ن��ط��ق��ة، ويف ح����ال مل  امل���ت���ح���دة يف 
فاإنها  نفطها،  بت�شدير  ل��ه��ا  ي�شمح 
لن ت�شمح بت�شدير نفط هذه الدول. 
النزاع،  ه��ذا  ي�شتمر  اأن  املرجح  وم��ن 
االإنتخابات  اإج��راء  االأق��ل، حتى  على 
نوفمرب  يف  االأم���ري���ك���ي���ة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
)ت�شرين الثاين( من العام املقبل، يف 
لي�س حمتماًل اأن ترفع اإدارة الرئي�س 
دونالد ترامب العقوبات، وال اأن تقبل 
العديد  بني  وم��ن  مب�شريها.  اإي���ران 
احتماالت  خم�شة  ثمة  االأ�شئلة،  من 
النزاع يف  �شيتخذه هذا  الذي  لل�شكل 

االأ�شابيع واالأ�شهر املقبلة، وهي: 
-جتيي�س متو�شط: قد تقرر الواليات 
م�شيق  عرب  ال�شفن  مرافقة  املتحدة 
اإي��ران من  هرمز وت�شتمر يف حتذير 
بينما  ل��ل��م��الح��ة،  رئ��ي�����ش��ي  ت��ع��ط��ي��ل 
توا�شل اإيران قيا�س ن�شاطاتها بدقة، 
من طريق اال�شتمرار يف االنكار و�شن 
يف  مبا�شرة  وغ��ري  حم���دودة  هجمات 
املنطقة، من دون الدفع نحو ت�شعيد 
يف  للمالحة  رئي�شي  تعطيل  اأو  كبري 

كم�شت�شارة  مكانتها  ونحت  بناء  مع 
م�شتقبلية.

نق�س يف الكفاءات
   ويزداد ثقل التحدي الذي يتعني 
عليها رفعه، حني ندرك اأّن اأنغريت 
كرامب-كارنباور تبدو وحيدة. كما 
اأّن املُتوّقع باأن ي�شغل من�شب املدير 
نيكو الجن،  للحزب،  اجل��دي��د  ال��ع��ام 

ُمّتهم بالف�شل يف الرد على الفيديو 
احل������ارق ل��ل��ي��وت��وب��ر ري������زو، وال����ذي 
ماليني   10 م����ن  اأك������ر  ����ش���اه���ده 
وح�شب  ل����الإن����رتن����ت.  م�����ش��ت��خ��دم 
الدولية  م�شوؤولياته  فاإن  منتقديه، 
اأديناور،  كونراد  موؤ�ش�شة  راأ���س  على 
مل متنحه اخلربة امليدانية الالزمة 

لتعبئة فيالق احلزب.
اأي�����ش��ا  �شد بول     االأ����ش���وات تعلو 

�شهر،  يف  ال���ع���ا����ش���رة  امل���رت���ب���ة  اإىل 
ار  اأي  ق��ن��اة  اأج��رت��ه  ا�شتطالع  وف��ق 
من  فقط  باملئة   13 ويعتقد  دي. 
تكون  اأن  اأن����ه مي��ك��ن  امل�����ش��ت��ج��وب��ني، 
باملئة   46 مقابل  جيًدة،  م�شت�شاًرة 

يف يناير، و23 باملئة قبل �شهر.

تراكم الأخطاء
     مّتت االإ�شادة بقدراتها على جمع 

االأوىل  االأ���ش��اب��ي��ع  يف  ح��زب��ه��ا  �شمل 
من واليتها ، لكن اأنغريت كرامب-

كارنباور، راكمت بعد ذلك االأخطاء 
مقالها  م��ن  ال�شيا�شية،  وال��ه��ف��وات 
اإمي��ان��وي��ل ماكرون،  ال��ن��ق��دي جت��اه 
ال�شبكات  ت��ق��ن��ني  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  اإىل 
االجتماعية خالل فرتة االنتخابات، 
لدونالد  االأخ�����ري  ب��دع��م��ه��ا  م�����رورا 
ال�شيئة  ال��ن��ت��ائ��ج  وم���ن���ذ  ت����رام����ب. 

الدميقراطي  امل�����ش��ي��ح��ي  ل���الحت���اد 
اأ�شبحت  االأوروب��ي��ة،  االنتخابات  يف 
ي�شتخدمها  ذخ����رية  ال�����زالت  ت��ل��ك 

خ�شومها �شدها.
اأن  ي�����ش��م��ن  »ل���ي�������س ه����ن����اك م����ا     
كرامب-كارنباور  اأنغريت  مناف�شي 
الدميقراطي  داخ���ل ح��زب االحت���اد 
فريدري�س  ك���ان  ����ش���واء   ، امل�����ش��ي��ح��ي 
�شيكونان   ، اأرم��ني ال�شيت  اأو  م��ريز 

اأور�����ش����وال  حت����ذر  منها”،  اأف�������ش���ل 
الرتبية  اأكادميية  مديرة   ، مون�س 

ال�شيا�شية ، يف توتزينغ. 
   بتخليها عن رئا�شة احلزب املحافظ 
مع البقاء م�شت�شارة ، قدمت اأجنيال 
مريكل هدية م�شمومة لو�شيفتها. 
فرغم اأنها ال تتمتع بتفوي�س عملي، 
اإال اأنها هي من يتحمل اأوجه ق�شور 
الدميقراطي،  امل�����ش��ي��ح��ي  االحت�����اد 

قوات نخبة
ب����ع����د اإع������������الن وزي����������ر اخل����ارج����ي����ة 
ال������ربي������ط������اين ج������ريمي������ي ه�����ان�����ت، 
ب�شكل  م�����ش��وؤول��ة  اإي����ران  اأن  اجل��م��ع��ة، 
على  ال��ه��ج��م��ات  ع��ن  موؤكد”  “�شبه 
خليج  يف  اخل��م��ي�����س  ن���ف���ط  ن��اق��ل��ت��ي 
“�شانداي  �شحيفة  اأف�����ادت  ع��م��ان، 
قررت  لندن  اأن  الربيطانية  تاميز” 
 100 ق��وام��ه��ا  ق���وات خا�شة  اإر���ش��ال 
ج��ن��دي م��ن م�����ش��اة ال��ب��ح��ري��ة امللكية 
للقيام بدوريات يف مياه اخلليج، بعد 
ا���ش��ت��ه��دف��ت ناقالت  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات 

نفط يف املنطقة.
البحرية  اإن  ت��ق��ري��ره��ا  يف  وق���ال���ت 
حركة  اأي  اأن  ق�����درت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
توؤدي  قد  هرمز  م�شيق  يف  ع�شكرية 
اإر����ش���ال  ق�����ررت  ل���ذل���ك  ك����ارث����ة،  اإىل 
الربيطانية،  ال�شفن  حلماية  اجلنود 
بعد الهجمات االأخرية و�شط خماوف 

من اندالع حرب مع اإيران.
وات��ه��م��ت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة اإي�����ران 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ هجمات  امل��ا���ش��ي  االأ����ش���ب���وع 
على ناقلتني يف خليج عمان. ويتوقع 
�شل�شلة  وقوع  ودبلوما�شيون  حمللون 
البلدين  بني  العنيفة  املناو�شات  من 
ال�شحيفة  وت�شيف  وقفها.  ي�شعب 
من  ج���ن���دي���اً   42 اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
قاعدة قرب بليموث �شي�شكلون فرقة 
�شفن  ع��ل��ى  تعمل  ال�����ش��ري��ع  ل��ل��ت��دخ��ل 
تقوم بدوريات يف املنطقة تنطلق من 
البحرين،  يف  الربيطانية  ال��ق��اع��دة 

التي افتتحت العام املا�شي.
ه���ي حماية  ال���ف���رق���ة  ه����ذه  وم��ه��م��ة 

اخلليج.
ال�شيناريو،  ه��ذا  يف  مرتفع:  -غليان 
لكن  الف��ت،  ب�شكل  الت�شعيد  يتزايد 
اإىل حرب  التحول  �شقف  يبقى حتت 

�شاملة.
يف  اأه����داف  �شد  الهجمات  وت��ت��زاي��د   
املنطقة، وتتعر�س املالحة يف اخلليج 
النفط  اأ���ش��ع��ار  وت��رت��ف��ع  كبري  خلطر 
ب�شكل كبري وكذلك تكاليف التاأمني. 
امل���ت���ح���دة حيال  ال����والي����ات  وت��ت�����ش��دد 
�شن هجمات على  احتمال  اإي��ران مع 
طول  على  االإي��ران��ي��ة  للبحرية  قطع 
ال�شاحل االإيراين والتي من املحتمل 

اأن تكون متورطة يف هجمات. 
-االنفجار الكبري: يف هذا ال�شيناريو 
وكنتيجة  اإىل حرب.  الت�شعيد  يوؤدي 
�شن  اأو  اخلليج  يف  امل��الح��ة  لتعطيل 
اأو  الأمريكا  حلفاء  �شد  وا�شع  هجوم 
ترد  اأمريكية،  م�شالح  اأو  اأف��راد  �شد 
ب��ه��ج��م��ات وا�شعة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
ج���وي���ة و����ش���اروخ���ي���ة ع���ل���ى اأه������داف 
اإيران  وترد  ال�شواحل.  خلف  اإيرانية 
ينفذها  واأخرى  �شاروخية،  بهجمات 
اأمريكيني  اأف����راد  �شد  اإي����ران  وك���الء 
االأمريكية  وال���ق���واع���د  وال�������ش���ف���ارات 
احلرب  ه��ذه  و�شتطاول  املنطقة.  يف 
اإي��ران ودول اأخ��رى. وم��ن املرجح اأن 
ين�شم حزب اهلل اإىل املواجهة فيطلق 
اإ�شرائيل،  �شد  ال�شواريخ  دفعات من 
التي �شرتد بهجمات وا�شعة- ويتورط 
ال����ن����زاع. هذه  ل��ب��ن��ان واإ����ش���رائ���ي���ل يف 
لكن  �شلبية،  ال��ث��الث��ة  ال�����ش��ي��ن��اري��وات 
كذلك،  اإيجابيان  �شيناريوان  هناك 

لكن  فعله  ت��رام��ب  ع��ل��ى  �شعباً  ذل���ك 
لي�س م�شتحياًل. وقد يوؤدي ذلك اإىل 
الو�شول للعام املقبل من دون حوادث 

رئي�شية. 
-اخ������رتاق ك���ب���ري: م���ن امل���رج���ح عدم 
ح�شول هذا ال�شيناريو وهو التو�شل 

اإىل اتفاق بني ترامب واإيران.

واإن يكن الثاين بينهما غري حمتمل 
احلدوث. 

واقع  للت�شعيد: يف  -خف�س حم��دود 
االأم�����ر، ال ي��ري��د ت���رام���ب وال اإي����ران 
حرباً اأو ت�شعيداً كبرياً. واإيران تريد 
انتظار  يف  امل�شلة  للعقوبات  تخفيفاً 
وترامب  املقبل.  االأمريكي  الرئي�س 

امل��ت�����ش��دد مع  ال��ظ��ه��ور مبظهر  ي��ري��د 
ت�شعيد  ح�����دوث  اأو  احل�����رب  جت��ن��ب 
كبري اأو ارتف����اع �شاروخ���ي يف اأ�ش���عار 
م�شلحة  للجانبني  ول��ذل��ك  النفط. 
ويف  الت�شعيد.  خف�س  يف  م�شرتكة 
هذا املجال قد ت�شفر قنوات االت�شال 
اخل��ل��ف��ي��ة ع���ن ت��ف��اه��م ت���رتاج���ع فيه 

اإيران عن �شن هجمات كبرية يف حال 
االقت�شادي  احل�شار  اأمريكا  خففت 
م����ن ط���ري���ق مت���دي���د اع�����ف�����اءات من 
املتحدة  ال��والي��ات  حللفاء  العقوبات 
اجلنوبية  وك�����وري�����ا  ال����ي����اب����ان  م���ث���ل 
حال  يف  واليونان،  واإيطاليا  وتايوان 
و�شيكون  االإي��راين.  النفط  ا�شتوردوا 

تتذّيل ترتيب ا�ستطالعات الراأي:

و�شيفة اأجنيال مريكل مكلفة مبهمة م�شتحيلة ...

اجنيال مريكل  الهدية امل�شمومةبول زمييك  امني عام جديد للحزب تنق�شه الكفاءة

الو�شيفة يف اختبار �شعب مناف�شها فريدري�س مريز لن يكون اف�شل منها

راكمت الزلت التي اأ�سبحت ذخرية حّية ي�ستخدمها خ�سومها  �سكوك داخل حزبها حول قدرتها على خالفة امل�ست�سارة مريكل

امل�سيحي  الحتــاد 
الـــدميـــقـــراطـــي 
للكفاءات  يفتقر 
با�ستطاعتها  التي 
ـــــني قـــوتـــه  ـــــاأم ت
النـــتـــخـــابـــيـــة

ــــا  ــــه ــــي ــــل ــــخ ــــت ب
ــــة  ــــس ــــا� عـــــــن رئ
والبقاء  ـــزب  احل
، قدمت  م�ست�سارة 
اجنــــيــــال هــديــة 
م�سمومة لأنغريت

تقارير: لندن تر�سل قوات نخبة اإىل اخلليج العربي
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عربي ودويل

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة 
الكويت ر�شالة خطية من الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني ت�شلمها 
ال�شيخ علي جراح ال�شباح وزير �شوؤون الديوان االأمريي من نيكوالي 

ماكاروف ال�شفري الرو�شي لدى الكويت.
وذكرت وكالة االأنباء الكويتية “ كونا “ اأن الرئي�س الرو�شي اأ�شاد يف 
ر�شالته بالعالقات الدبلوما�شية بني البلدين ودور اأمري الكويت يف 
بني  واال�شتثماري  والتجاري  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  التعاون  تعزيز 

البلدين مما يعزز االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.

�شتعلن حالة  ب��الده  اإن  ديدييه جيوم  الفرن�شي  ال��زراع��ة  وزي��ر  ق��ال 
كارثة طبيعية بعد اأن ت�شبب هطول االأمطار الغزيرة والعوا�شف يف 

اإف�شاد املحا�شيل يف جنوب �شرق البالد.
واأ�شاف اأن �شائحا اأملانيا ُقتل ب�شبب �شقوط �شجرة يف موقع للتخييم 
اأ�شخا�س بجروح طفيفة  اأ�شيب ع�شرة  بينما  �شافوا  اأوت  يف منطقة 
ملحطتني  ب��ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ج��ي��وم  واأدىل  واإزره.  دروم  منطقتي  يف 
تلفزيونيتني لدى توجهه ملنطقة دروم وهي واحدة من اأكر املناطق 
امل��ت�����ش��ررة م��ن ت��ل��ك ال��ع��وا���ش��ف. وق���ال “�شنفعل ك��ل م��ا ه��و ممكن 
اأال  هو  “الهدف  واأ�شاف  طبيعية«.  كارثة  حالة  �شنعلن  للم�شاعدة. 

ي�شطر اأي مزارع لوقف ن�شاطه. يجب اأن نعلن تعبئة عامة«.
 

اأعلنت �شركات توزيع الكهرباء يف االأرجنتني واالأوروغواي يف تغريدات 
الكهربائي منذ  التيار  اإىل انقطاع  اأدى  اأن عطال كبريا  على تويرت 

�شباح االأحد يف البلدين.
وقالت �شركة “ايدي�شور ارجنتينا” اإن “عطال كبريا يف نظام الربط 

الكهربائي يحرم كل االأرجنتني وكل االأوروغواي من الكهرباء«.
“خلال  اأن  يف االأوروغ���واي  “او تي اي”  اأو�شحت �شركة  من جهتها 
ت   10،06(  07،06 ال�شاعة  عند  االأرجنتينية  ال�شبكة  يف  �شجل 
االأرا�شي  كل  “حرم  ذل��ك  اأن  واأ�شافت  امل��رتاب��ط«.  النظام  وط��ال  غ( 

الوطنية واأقاليم عدة يف البلد املجاور من الكهرباء«.
 

ب�شكني  م��رات  للطعن يف �شدره عدة  ياباين  �شرطة  �شابط  تعر�س 
مطبخ كما �ُشرق م�شد�شه اأثناء قيامه بدورية �شباح ام�س  يف مدينة 

�شويتا بغرب اليابان يف حالة نادرة جلرمية عنف باليابان.
وتعتقد ال�شرطة اإن الهجوم رمبا يكون متعمدا وبداأت عملية بحث 
عن املهاجم مع ا�شتخدام ال�شرطة مكربات ال�شوت يف حمطة لل�شكك 

احلديدية لتنبيه النا�س ب�شرورة توخي احلذر.
للمنطقة  ال�شرطة  روي��رتز تطويق  عليها  لقطات ح�شلت  واأظهرت 

التي �شهدت احلادث وعمل م�شوؤويل جمع االأدلة اجلنائية.
وتاأتي هذه اجلرمية قبل اأ�شبوعني من ا�شت�شافة اليابان اجتماع قمة 
اأنه ياأتي  اأو�شاكا املجاورة كما  لزعماء جمموعة الع�شرين يف مدينة 
املا�شي قتل خالله رج��ل يف منت�شف  ال�شهر  وق��ع  بعد ح��ادث  اأي�شا 
العمر فتاة ورا�شدا ب�شكني واأ�شاب 17 �شخ�شا اآخرين قرب طوكيو.

 

�شادق  لندن  بلدية  رئي�س  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  انتقد 
مقتل  بعد  �شوءا”  و”�شيزداد  “كارثة”  باأنه  وو�شفه  خان جم��ددا  

ثالثة اأ�شخا�س يف املدينة خالل اأقل من 20 �شاعة.
التي  هوبكنز  كاتي  اليمينية  للمعلقة  تغريدة  ن�شر  ت��رام��ب  واأع���اد 
و�شفت لندن باأنها “مدينة الطعن” وقالت “هذه لند�شتان )التي 
يراأ�شها( خان” يف عبارة ا�شتخدمت لو�شف ف�شل املدينة يف الت�شدي 
ملتطرفني اإ�شالميني. وقال ترامب على تويرت “لندن حتتاج لرئي�س 
اأ���ش��رع وق��ت مم��ك��ن. خ��ان ك��ارث��ة - و�شيجعل فقط  بلدية ج��دي��د يف 
االأمور تزداد �شوءا!«. وكان ترامب و�شف خان وهو م�شلم وينحدر 
ال�شهر اجلاري  �شابق من  فا�شل يف وقت  باأنه  باك�شتانية  اأ�شول  من 
للقيام  ل��رتام��ب  دع��وة  لتوجيهها  ب��الده  حكومة  خ��ان  انتقد  بعدما 

بزيارة دولة لربيطانيا و�شبههه بالفا�شيني يف القرن الع�شرين.

عوا�صم

الكويت

باري�س

بوينو�س اير�س

طوكيو

وا�شنطن

ترامب يتهم نيويورك تاميز بارتكاب »خيانة«  
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

بارتكاب  تاميز  نيويورك  ترامب �شحيفة  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اتهم 
الواليات  ب��اأن  تفيد  معلومات  بن�شرها  اخليانة”  اإىل  يرتقي  ق��د  “عمل 
املتحدة ت�شاعف عمليات االخرتاق االإلكرتونية ل�شبكة الكهرباء الرو�شية.

وكتب ترامب يف تغريدة “هل ت�شدقون اأن نيويورك تاميز الفا�شلة ن�شرت 
مقاال يفيد باأن الواليات املتحدة تكثف ب�شكل كبري الهجمات االإلكرتونية 

على رو�شيا«.
وتابع “هذا عمل قد يرتقي اإىل اخليانة من قبل �شحيفة كانت عظيمة يف 

ما م�شى ت�شعى يائ�شة لق�شة، اأي ق�شة، حتى لو كانت ت�شر ببالدنا«.
واأكد “هذا خطاأ” مرددا اتهاماته لل�شحافيني باأنهم “اأعداء لل�شعب«.

االخ����رتاق  ع��م��ل��ي��ات  ك��ث��ف��ت  االأم��ريك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  ال�شحيفة  واأف�����ادت 
حتذير  لتوجيه  رو�شيا  يف  اأخ���رى  واأه����داف  الكهرباء  ل�شبكة  املعلوماتية 
ملو�شكو التي ي�شتبه باأنها ت�شن حملة قر�شنة معلوماتية يف الواليات املتحدة 
واملتهمة بالتدخل يف االنتخابات الرئا�شية االأخرية، وا�شتعدادا ل�شن هجوم 

اإلكرتوين حمتمل يف حال ن�شوب نزاع كبري بني البلدين.
ونقلت ال�شحيفة عن م�شوؤولني اأمريكيني اأنه مل يتم اإطالع ترامب على 
يف  اال�شتخبارات  واأجهزة  الدفاع  وزارة  ت��رتدد  اإذ  العمليات،  هذه  تفا�شيل 
اإطالع الرئي�س على العمليات اجلارية �شد رو�شيا “خوفا من رد فعله، ومن 

احتمال اأن يبطل االأمر اأو يبحثه رمبا مع م�شوؤولني اأجانب«.
كما نقلت ال�شحيفة عن م�شوؤولني يف جمل�س االأمن القومي اأنهم مل يبدوا 
خماوف اأمنية حيال ك�شف هذه املعلومات، ما ي�شري رمبا اإىل اأن الق�شد من 

بع�س عمليات االخرتاق اأن يعلم بها الرو�س.
وغالبا ما تتعر�س نيويورك تاميز التي تن�شر بانتظام مقاالت ا�شتق�شائية 

غري مراعية لرتامب، النتقادات غا�شبة من الرئي�س.

اإعالنات في�سبوك �سالحا:

ترامب: حوايل مليون دوالر من اأجل »عيد �شعيد«...
لي�ست ا�سرتاتيجية عدمية اجلدوى بالنظر اإىل انتخابات عام 2020

اأهدى م�شتخدمو في�شبوك معلومات كثرية ت�شاعد على اإعادة انتخاب ترامب

قتلى يف حريق حما�سيل القمح ال�سورية 

ق�شف نقطة مراقبة تركية �شمال �شوريا
•• انقرة-اأ ف ب:

املراقبة  نقاط  اإح��دى  اأّن  اأم�س  الرتكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ل�شيطرة  خا�شعة  منطقة  من  لق�شف  تعر�شت  لها  التابعة 
النظام ال�شوري يف �شمال غرب �شوريا. واأو�شحت الوزارة اأن 
اأّن بع�س  الق�شف مل ي�شفر عن �شقوط �شحايا لكنها ذكرت 
املعدات دمرت يف الهجوم فيما قامت القوات الرتكية “بالرد 

باالأ�شلحة الثقيلة فورا«.
الهاون  وبقذائف  ق�شفا مدفعيا  اأّن  بيان  ال��وزارة يف  وذك��رت 
“يبدو اأنه متعمد” اأُطلق من منطقة تل بازان التي ت�شيطر 
عليها قوات النظام ال�شوري، اأ�شاب منطقة موراك الرتكية.

وياتي احلادث بعد ثالثة اأيام من اإ�شابة ثالثة جنود اأتراك 
بنريان اأطلقها “عمدا”، ح�شب تركيا، عنا�شر تابعون للنظام 

ال�شوري على نقاط مراقبة تركية يف �شمال �شرق �شوريا.
اتهمت  مماثل  هجوم  يف  جنديان  اأ�شيب  مايو  اأي��ار  ومطلع 

دم�شق بالوقوف خلفه.
12 نقطة مراقبة يف  �شابق،  واأن�شاأ اجلي�س الرتكي يف وقت 
ت�شيطر  اإذ  اأخر معاقل اجلهاديني  تعد  التي  اإدل��ب  حمافظة 
عليها “هيئة حترير ال�شام” وف�شائل اأخرى، يف حماولة ملنع 
اأ�شابيع  منذ  تتعر�س  التي  املنطقة  يف  اأك��رب  ع�شكري  هجوم 

لق�شف �شوري ورو�شي عنيف.
وتخ�شى تركيا اأن يوؤدي هجوم ع�شكري اأكرب للنظام ال�شوري 
اإىل  الالجئني  من  االآالف  مئات  دف��ع  اإىل  الرو�شي  وحليفه 

حماولة دخول اأرا�شيها.
ثالثة  فيها  يعي�س  ال��ت��ي  اإدل���ب  يف  االأخ���ري  الت�شعيد  واأدى 
ني�شان  نهاية  منذ  مدنيا   360 مقتل  اإىل  �شخ�س  ماليني 

اأبريل بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
واأو�شحت الوزارة اأنها اأبلغت رو�شيا بالهجوم االأخري. وتقدم 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  لنظام  كبريا  ع�شكريا  دعما  مو�شكو 
�شوريا  يف  النزاع  يف  متحاربة  اأطرافا  دعمهما  ورغ��م  االأ�شد. 
ويف  �شيا�شي  حل��ل  للتو�شل  ق��رب  ع��ن  ومو�شكو  اأن��ق��رة  تعمل 
منزوعة  منطقة  الإق���ام���ة  ت��و���ش��ال  ال��ف��ائ��ت  �شبتمرب  اأي���ل���ول 

بو�شاطة  يونيو”  ح��زي��ران   12 ليل  منت�شف  من  “اعتبارا 
ت��رك��ي��ا ورو���ش��ي��ا. غ��ري اأن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي مولود 
ت�شاو�س اأوغلو قال اخلمي�س اأنه “لي�س ممكناً” القول اإنه مّت 
اإدل��ب. اإىل ذلك، ت�شّببت  التو�شل اإىل وقف الإطالق النار يف 
حرائق ن�شبت يف عدد من حقول القمح يف �شمال �شرق �شوريا 

الثامن  ومنذ  “�شوت�شي«.  ات��ف��اق  مبوجب  اإدل���ب  يف  ال�شالح 
اآذار مار�س ت�شرّي القوات الرتكية دوري��ات ع�شكرية بني  من 

نقاطها مبوجب ذلك االتفاق.
اأن اتفاقا لوقف اإطالق النار  واأعلنت مو�شكو م�شاء االأربعاء 
املنطقة  يف  املنت�شرة  والف�شائل  احلكومية  القوات  بني  اأب��رم 

ع�شرة  مبقتل  “مفتعلة”،  تكون  اأن  اأك��راد  م�شوؤولون  ورّج��ح 
اأح�شى  اأ�شخا�س على االأق��ل يف اليومني االأخريين، وفق ما 
امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حل��ق��وق االن�����ش��ان االأح����د. وق��ت��ل ال�شحايا 
الع�شر ون�شفهم مدنيون بينما كانوا يحاولون، وفق املر�شد، 
اإخماد عدد من احلرائق امتدت من �شرق مدينة القام�شلي 
ح��ت��ى ري���ف م��دي��ن��ة احل�����ش��ك��ة، ان��دل��ع��ت م��ن��ذ ي���وم ال�شبت وال 
تزال م�شتمرة. وقال املتحدث با�شم الهالل االأحمر الكردي 
كمال دربا�س لوكالة فران�س بر�س االأحد اإن احلرائق ت�شببت 

باإ�شابة خم�شة اأ�شخا�س اآخرين بحروق بدرجات متفاوتة.
واأو�شح اأن “النا�س حاولوا اطفاء احلريق يف احلقول ومتت 
اختناق  ب��ح��االت  مت�شببة  ال���ن���ريان،  ق��ب��ل  م��ن  حم��ا���ش��رت��ه��م 
ووف������اة«. وان��دل��ع��ت ح��رائ��ق يف م��ن��اط��ق ���ش��وري��ة ع���دة خالل 
االأ�شابيع االأخرية، خ�شو�شاً يف مناطق �شيطرة قوات �شوريا 
داع�س  تنظيم  وتبّنى  البالد.  �شرق  �شمال  الدميوقراطية يف 

تنفيذ عدد منها.
ال��ذي تقوده  ال��دويل  اأك��راد ق��وات التحالف  ودع��ا م�شوؤولون 
وا�شنطن، اإىل م�شاعدتهم لل�شيطرة على تلك احلرائق التي 

اقرتبت من اآبار وحمطات النفط.
وقّدر الرئي�س امل�شرتك لهيئة الزراعة واالقت�شاد يف االإدارة 
االأح��د حجم  بر�س  لفران�س  ب��ارودو  �شلمان  الكردّية  الذاتية 
يف  هكتار”  األ����ف  ب�350  االآن  ح��ت��ى  امل��ح��رتق��ة  “امل�شاحة 

حمافظة احل�شكة.
ورّجح اأن تكون هذه احلرائق “مفتعلة” من جهات مل ي�شّمها 
الذاتية”  االإدارة  وحم��ارب��ة  النا�س  ب��ني  فتنة  “خلق  هدفها 
يف ���ش��م��ال ���ش��رق ���ش��وري��ا. وات��ه��م��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء الر�شمية 
خلف  بالوقوف  الدميوقراطية  �شوريا  قوات  ال�شبت  )�شانا( 
اإىل  “تعمد  اأنها  معتربة  احل�شكة،  حقول  يف  النريان  ا�شرام 
ت�شليم  من  ملنعهم  امل��زارع��ني  على  لل�شغط  احلرائق  افتعال 

حما�شيلهم اإىل مراكز احلبوب” التابعة للحكومة.
هذا  ال�شورية  واحلكومة  الكردية  الذاتية  االإدارة  وتتناف�س 
من  العام  ه��ذا  ال��وف��رية  القمح  حما�شيل  �شراء  على  املو�شم 

املزارعني يف حمافظة احل�شكة.

جهود يف اأملانيا فوز اليمني املتطرف ببلدية غورليتز 
 •• برلني-اأ ف ب:

ح�شدت القوى ال�شيا�شية االأملانية قواها دعما ملر�شح ميني الو�شط وملنع حزب البديل الأملانيا )ميني 
مت�شدد( من الفوز ببلدية غورليت�س الواقعة مبقاطعة �شاك�س. ويف حال فوز مر�شح اليمني املتطرف 
فاإن ذلك �شي�شكل �شدمة النها �شتكون املرة االوىل التي يفوز فيها مبدينة يفوق عدد �شكانها خم�شني 
الف ن�شمة. و�شيوؤدي ذلك اىل ا�شعاف انغيال مريكل عدو اليمني املتطرف، والتي تاأثر اأ�شال و�شعها 
انتخابات  ف��ان  ولهذا  االوروب��ي��ة.  االنتخابات  يف  احلاكم  التحالف  الأح���زاب  املتوا�شعة  النتائج  بعد 
من  العديد  يف  حامية  تكون  ان  يتوقع  ال�شيف  بعد  عامة  انتخابات  قبل  اختبارا  تعد  غورليت�س 
مقاطعات ال�شرق وبينها مقاطعة �شاك�س. وت�شري ا�شتطالعات الراأي اىل تقدم حزب البديل الملانيا 
اأمام االإحت��اد ا لدميوقراطي امل�شيحي بزعامة مريكل، ثم حليفها االإحت��اد امل�شيحي  يف هذه املدينة 
االإجتماعي. وميكن ان تقرر هذه االنتخابات االقليمية م�شري حتالف مريكل واأن توؤدي اىل نهاية 

مبكرة مل�شرية طويلة للم�شت�شارة الراغبة يف البقاء يف القيادة حتى نهاية واليتها يف 2021.

ال�شحايف القب�س على مئات االأ�شخا�س يوم االأربعاء.
واأفادت التقارير باأن ال�شرطة د�شت املخدرات جلولونوف 
ال�������ش���ج���ن.  وك�����ش��ف ال�شحايف  ب���ه يف  ال�����زج  اأج�����ل  م���ن 
يف  ف��ا���ش��دة  وه��ي��اك��ل  للمافيا  ���ش��الت  ع��ن  اال�شتق�شائي 

جهاز ال�شرطة واال�شتخبارات.
“ميدوزا”  ب���واب���ة  ي��ع��م��ل يف  ال����ذي  وك����ان ج���ول���ون���وف، 
االإخبارية البارزة، تلقى تهديدات من قبل ل�شهور. ومت 
اإطالق �شراحه ب�شكل مفاجئ م�شاء الثالثاء املا�شي بعد 

احتجاج دويل غري م�شبوق.
جولونوف،  �شد  االتهامات  الداخلية  وزارة  واأ�شقطت 

وحتقق االآن مع م�شوؤوليها. 

•• مو�صكو-وكاالت:

مو�شكو حيث  ح��ا���ش��دة يف  م��ظ��اه��رة  تنظيم  امل��ق��رر  م��ن 
يرغب االآالف من االأ�شخا�س يف التظاهر �شد ا�شتبداد 

ال�شرطة، ومن اأجل اإعالم حر يف رو�شيا.
اتخذته  الذي  االأخ��ري  نتيجة لالإجراء  املظاهرة  وتاأتي 
اإيفان  اال�شتق�شائي  ال�شحايف  �شد  الرو�شية  ال�شرطة 
خالل  الثانية  املظاهرة  هي  بالفعل  وه��ذه  جولونوف. 
اأ���ش��ب��وع واح�����د، ل��ك��ن امل��ن��ظ��م��ني ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى موافقة 

مل�شاركة 20 األف �شخ�س فيها. 
و�شهدت مظاهرة مل حت�شل على ت�شريح للت�شامن مع 

رو�شيا: مظاهرة حا�شدة �شد ا�شتبداد ال�شرطة

م�شرية يف هونغ كونغ �شد ت�شليم مطلوبني لل�شني
 •• هونغ كونغ-اأ ف ب:

من  االآالف  ع���������ش����رات  اح���ت�������ش���د 
كونغ  هونغ  و�شط  يف  املتظاهرين 
اأم�س مع تزايد الغ�شب ال�شعبي يف 
اأعقاب مواجهات غري م�شبوقة بني 
خلفية  على  وال�����ش��رط��ة  حمتجني 
م�شروع قانون مثري للجدل ي�شمح 
بت�شليم مطلوبني اىل ال�شني رغم 

قرار احلكومة تعليقه.
وهتف املتظاهرون “األغوا القانون 
�شوارع  ج���اب���وا  وق����د  الرديء”. 
املدينة لل�شغط على رئي�شة حكومة 
عّلقت  التي  الم  ك��اري  كونغ  هونغ 
ال��ق��ان��ون ال�شبت  ال��ع��م��ل مب�����ش��روع 
ال�شارع مو�شحة  ا�شتجابة ل�شغط 
اأن��ه��ا ا���ش��اءت ت��ق��دي��ر امل����زاج العام. 
مالب�س  ارت���دوا  متظاهرون  و�شار 
�شوداء من اإحدى احلدائق باجتاه 
حا�شدة  مل�شرية  تكرار  يف  ال��ربمل��ان، 
خرجت قبل اأ�شبوع واأفاد املنظمون 
اأن اأكر من مليون �شخ�س �شاركوا 
م�شروع  معار�شو  ويخ�شى  فيها. 

ال���ق���ان���ون امل����دع����وم م���ن ب��ك��ني اأن 
دوامة  يف  كونغ  هونغ  �شكان  يوقع 
امل�شّي�س  ال�شيني  الق�شائي  النظام 
واأن  ال�شفافية،  اإىل  يفتقد  وال��ذي 
اآمن  كمركز  املدينة  ب�شمعة  ي�شر 

للن�شاط التجاري. 
ت��ريي��ن�����س �شيك  امل��ت��ظ��اه��ر  وق�����ال 

معه  ا�شطحب  ال��ذي  عاًما(   39(
رد  “كان  امل�������ش���رية  اإىل  اأط���ف���ال���ه 
اأب���داً. قررت  ك��اري الم غري �شادق 
ال���ق���دوم ال��ي��وم الأن احل��ك��وم��ة لن 
و�شهدت  القانون”.  م�شروع  تلغي 
اأعمال  اأ���ش��واأ  االرب��ع��اء  كونغ  هونغ 
ع��ن��ف ���ش��ي��ا���ش��ي م��ن��ذ اإع���ادت���ه���ا اإىل 

نزل  ح���ني   1997 ع����ام  ال�����ش��ني 
ال�������ش���وارع  اإىل  امل��ح��ت��ج��ني  اآالف 
ال�شغب  مكافحة  �شرطة  وفرقتهم 
با�شتخدام الغاز امل�شيل والر�شا�س 
امل����ط����اط����ي. وُك����ت����ب ع���ل���ى اإح�����دى 
التي  لل�شرطة  املوجهة  ال��الف��ت��ات 
اإطالق  ال  حمايتنا  “عليكم  رفعت 
رفع  ب��ي��ن��م��ا  علينا”،  ال��ر���ش��ا���س 
لل�شرطة  ���ش��وراً  امل�شاركني  بع�س 
وه��������ي ت������ف������ّرق احل�����������ش�����ود خ����الل 
اإعالن  ورغ��م  االأرب��ع��اء.  مواجهات 
القانون،  مب�����ش��روع  ال��ع��م��ل  تعليق 
املقرتح  اإل��غ��اء  تعلن  مل  الم  اأن  اإال 
ال�شبت، ما حمل قادة االحتجاجات 
ودعوتها  ت���ن���ازل���ه���ا  رف�������س  ع���ل���ى 
لال�شتقالة واإلغاء م�شروع القانون 
ب�شكل دائم واالعتذار على طريقة 

تعامل ال�شرطة مع املحتجني.
اإن  �شويك-يان  يل  النا�شط  وق��ال 
ت�شليم  ق���ان���ون  م�����ش��روع  “تعليق 
�شيكون  اأن��ه  فقط  يعني  املطلوبني 
من املمكن اإعادة اإحيائه يف اأي وقت 

تريده كاري الم«.

التنفيذي  الرئي�س   ، ب��اي��ك  م���ارن 
ل�������ش���رك���ة ف���ريا����ش���ي���ت���ي م����ي����دي����ا ، 

اال�شرتاتيجيات  يف  ���ش��رك��ة  وه���ي 
الرقمية.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
    بلغ دون��ال��د ت��رام��ب م��ن العمر 
73 عاًما. قد يبدو االأمر بالن�شبة 
ولكنه  تف�شيل،  جم��رد  للكثريين 
بالن�شبة لل�شيا�شة االأمريكية يعني 

الكثري.
    بني 1 مار�س و1 يونيو، ُتظهر 
اأنفق  ترامب  اأن  في�شبوك،  بيانات 
اإعالنات  ع��ل��ى  دوالر  األ����ف   752
اأي  اأكر من  امليالد،  باأعياد  تتعلق 
 2020 انتخابات  يف  اآخ��ر  مر�شح 
على مو�شوع اآخر خا�س ، وح�شب 
ف��ي�����س ن���ي���وز، ك����ان ه���ن���اك ح���وايل 
نوع  م��ن  “اإعالن”،   اآالف    10
االإعالنات التي ت�شل اإىل ال�شريط 
و�شائل  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  االإخ�����ب�����اري 
يوجه  حتى  االجتماعي،  التوا�شل 
ميالد  بعيد  التهنئة  االأم��ري��ك��ان 
ال���رئ���ي�������س اخل���ام�������س واالأرب�����ع�����ني 

للواليات املتحدة.
   ُك��ت��ب ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ات يف بع�س 
ميالد  عيد  “ب�شرعة!  االأح���ي���ان: 
يقراأ  �شوف  غ��دا!  ترامب  الرئي�س 
اأ�شماء جميع الذين وقعوا بطاقته 
ع��ن��د ت��ق��دمي��ه��ا ل��ه مب��ن��ا���ش��ب��ة عيد 

ميالده.. هل �شي�شاهد ا�شمك؟
، مع  اأب��ري��ل  العملية يف  ب����داأت      
ميالنيا  م����ي����الد  ع���ي���د  اق���������رتاب 
االأوىل يف  ال�شيدة  ُول���دت  ت��رام��ب. 
�شفحتها  ون�����ش��رت  اأب���ري���ل  ن��ه��اي��ة 
 3300 ف��ي�����ش��ب��وك ح�����وايل  ع��ل��ى 
ميالدها.  بعيد  لالحتفال  اإع��الن 
املن�شورات  غ��ال��ب��ي��ة  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
الن�شاء يف واليات اجلنوب والغرب 

االإعالنات  ملكتبة  وفًقا   ، االأو���ش��ط 
على في�شبوك.

    وم����ن خ����الل ال��ن��ق��ر ع��ل��ى هذه 
م�شتخدمو  اأه������دى  ال���ب���ط���اق���ات، 
املعلومات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ف��ي�����ش��ب��وك 
اإعادة  على  للم�شاعدة  االت�شالية 
ي�شمح  اإذ  ت��رام��ب،  دون��ال��د  انتخاب 
الناخبني  ق���وائ���م  ب��ت�����ش��ك��ي��ل  ذل����ك 
التي تعد حا�شمة جلمع التربعات. 

ك���م���ا ي��ت��ي��ح ذل������ك، ح�����ش��ب خ����رباء 
يف  كبري  ت��ق��دم  حتقيق  �شيا�شيني، 
ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات ع��ن ال��ن��اخ��ب��ني يف 

مواجهة الدميقراطيني.
   »التوقيع على بطاقة عيد ميالد 
حركة ال ت�شبه موقفا �شيا�شيا، اإنها 
االأ�شخا�س  جل��ذب  اأخ��رى  طريقة 
ال������ذي������ن م������ا ك������ان������وا ل���ي���ل���ت���زم���وا 
وي��ن��خ��رط��وا ب��اأ���ش��ل��وب اآخ����ر، يقول 

�شنة حلوة يا جميل...

ن�شخة من االعالن

»حتييد« 20 متطرفًا ب�شمال �شرق مايل  
•• باماكو-اأ ف ب:

اأعلن اجلي�س املايل اأّن حواىل 20 متطرفاً “مّت حتييدهم” يف �شمال �شرق 
برخان  قوة  واأخ��رى من  ع�شكرية م�شرتكة بني وحداته  البالد يف عملية 

الفرن�شية ملكافحة االإرهاب يف ال�شاحل.
وقال اجلي�س يف تغريدة على تويرت اإّن “حواىل 20 اإرهابياً مّت حتييدهم 
يف  م�شرتكة  عملية  نفذت  برخان  وق��وة  املالية  امل�شلحة  القوات  ميناكا.  يف 
منطقة اأكابار مبقاطعة ميناكا. لقد اأتاحت هذه العملية حتييد حواىل 20 
اأو اجلهاديني  اأخرى عن العملية  اأي تفا�شيل  اإرهابياً«. ومل يعط اجلي�س 
الذين ا�شتهدفوا خاللها، لكّن جماعة اإ�شالمية متطرفة تطلق على نف�شها 
ا�شم “الدولة االإ�شالمية يف ال�شحراء الكربى” تن�شط يف منطقة ميناكا 

وعلى اجلانب االآخر من احلدود مع النيجر.
وكانت هذه اجلماعة تبّنت خ�شو�شاً هجوماً ا�شتهدف قوة اأمريكية-نيجرية 

يف مدينة تونغو تونغو يف النيجر يف ت�شرين االأول/اأكتوبر 2017.
وح�شد ذاك الكمني يومها اأرواح ثمانية جنود هم اأربعة اأمريكيني واأربعة 
جماعات   2012 م��ار���س  اآذار  يف  م��ايل  �شمال  على  و�شيطرت  نيجريني. 
متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طرد ق�شم كبري منها بف�شل تدخل 

ع�شكري دويل اأطلق يف 2013 مببادرة من فرن�شا، وال يزال م�شتمراً.
واملالية  الفرن�شية  ال��ق��وات  �شيطرة  خ���ارج  ت���زال  ال  باأكملها  مناطق  ل��ك��ّن 
اأن  به  2015 كان يفرت�س  اتفاق �شالم عام  تاأخر تطبيق  واالأممية رغم 

يدحر اجلهاديني نهائياً.
ومنذ 2015، امتّدت هجمات اجلهاديني اإىل و�شط مايل وجنوبها وحتى 

اإىل دول اجلوار وخ�شو�شاً بوركينا فا�شو والنيجر.
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كرواتيا  ب�������ني  احل���������������دود  ن���ح���و 
و�شلوفاكيا.

�شعار  اأبوابنا!”،  على  »ال��ع��دو     
تربط  هائلة  فعالية  ذات  الف��ت��ة 
ب������ني اخل���������وف م������ن ال���الج���ئ���ني 
واخل������������وف االأم�������ن�������ي امل����رت����ب����ط 
كانت  ب���اخ���ت�������ش���ار،  ب����االإ�����ش����الم. 
العبارة وا�شحة: اخلطوة التالية 
ه��ي اإجن���ل���رتا. وع��ن��د ف��ك �شفرة 
اغت�شاب  ف��اإن  املموهة،  الر�شالة 
وبناتنا”   ، واأمهاتنا   ، “اأخواتنا 

على مرمى حجر.
   ���ش��ح��ي��ح اأن����ه خ���الل احل��م��ل��ة ، 
اإىل االأك���اذي���ب.  امل��ع�����ش��ك��ران  جل���اأ 
تاأكيدات  ع��ك�����س  ع��ل��ى  وب��ال��ت��ايل، 
الت�شويت  باأن  “البقاء”  مع�شكر 
ل�����ش��ال��ح االن�����ش��ح��اب ���ش��ي��ك��ون له 
االقت�شاد،  ف��اإن   ، وخيمة  عواقب 
اليوم  ق����وّي  ال���راب���ح���ة،  ب����اأوراق����ه 

وي�شمد ب�شكل جيد.
   وب��ع��د ث���الث ���ش��ن��وات م��ن فوز 
اململكة  اأ���ش��ب��ح��ت  “اخلروج”، 
وهولندا  اأمل���ان���ي���ا  م���ع  امل���ت���ح���دة، 
وب����ول����ن����دا، واح�������دة م����ن ال�����دول 
اأن  التي ميكن  القليلة  االأوروبية 

تتباهى بالت�شغيل الكامل.
ه���ذه  االأ������ش�����ا������س يف  ال����ف����ك����رة     
ال�شل�شلة هي اأن الربيطانيني هم 
داروينيون ويوؤمنون بقوة بقانون 
اململكة  ف�شلت  ولطاملا  االأق���وى. 
اأو  ، �شواء كان اقت�شاديا  التفاوت 
اأ�شبه  وما  اإقليميا..  اأو  اجتماعيا 

االأم�س باليوم. 
   يف مثل هذا ال�شياق غري امل�شتقر 
“�شنوات  م�����ش��ل�����ش��ل  ي���ت���ن���ّزل  ال   ،
العلمي،  اخل���ي���ال  يف  و�شنوات” 
النوع  ك��ل��ّي��ا  ال�شل�شلة  جت�شد  اإذ 
امل�شمى  اجل����دي����د  ال���ت���ل���ف���زي���وين 
“احلقائق واخليال” الذي ميزج 
ب��ني اخل��ي��ال وال��واق��ع.. م��ن اأجل 

االأف�شل.
عن لوبوان

    تفقري ال�شعب، واأزم��ة مالية، 
وحياة  ا�شطناعي مفرط،  وذك��اء 
متاما،  ال��ت�����ش��ل��ط  حت����ت  ي���وم���ي���ة 
واأي����دي����ول����وج����ي����ة ق���ات���ل���ة وغ���ري 
املثليني  وا���ش��ط��ه��اد  م��ت�����ش��احم��ة، 
ج��ن�����ش��ي��ا وط���ال���ب���ي ال���ل���ج���وء ... 
ير�شمها  ال��ت��ي  امل��رع��ب��ة  ال�����ش��ورة 
بعد  م��ا  امل��ت��ح��دة  للمملكة  ديفيز 
بجحيم  ج����دي����رة  ال��ربي��ك�����ش��ي��ت 

دانتي.
وقاطعة  ك���اب���و����ش���ي���ة  »روؤي���������ة     
اليومية  الح��ظ��ت  للم�شتقبل”، 
“فاينان�شيال  االق����ت���������ش����ادي����ة 
املجلة  ن���اق���دة  وك��ت��ب��ت  تاميز”، 
االأ�شبوعية “اأوبزرف��������ر” مديحا 
خ����الل  “من  ال������ق������در،  ب���ن���ف�������س 
زمني  واأف�����ق  رائع����ني،  ممثلني 
امل�ش���ل�ش����ل  مت��ّك��ن  للغاي���ة،  ذك��ي 
املجن��ون  عاملن����ا  اإخ�����������������������راج  م��ن 

برباعة ».
    يركز هذا امل�شل�شل اال�شتثنائي 
امل����ك����ون م����ن ����ش���ت ح���ل���ق���ات على 
اأ�شرة  وه��ي  ل��ي��ون،  عائلة  جت���وال 
مان�ش�شرت،  من  عادية  اإجنليزية 

جون�شون،  ب��وري�����س  ي��ت��وق��ف  مل 
ال�����زع�����ي�����م ال������ث������اين ل����ل����ح����رك����ة ، 
للحكومة  امل��ح��ت��م��ل  وال���رئ���ي�������س 
الهجرة  و����ش���ع  ع����ن  ال����ق����ادم����ة، 
امل�شاعدات  وا�شتغالل  واجلرمية 

االجتماعية، يف ال�شّلة نف�شها .

الفكرة الأ�سا�س للم�سل�سل
ذاك  ال��ب��ذاءة،  قم��ة  وك����ان يف      
نايج����ل  وّزع����ه  ال������ذي  املل�شق 
اأنح����اء  ج��م��ي��������������ع  يف  ف��������������������������اراج 
من  االآالف  وُي���ظ���ه���ر  ال��ب��������������الد، 
ملتحني  امل��ه��اج��ري��ن  ال�����ش��������������ب��اب 
ي�ش����ريون  ومتهددين  وق��ذرين 

اإفريقيا  جنوب  يف  الربيطانيون 
نهاية  يف  ال���ب���وي���ر  ح�����رب  اأث����ن����اء 

القرن التا�شع ع�شر. 
االعتقال  �شيا�شة  اأه��ل��ك��ت  لقد     
ال�������ش���ج���ن���اء - رج�����ااًل  ال���ق���ا����ش���ي���ة 
اأول  ن�شل  م��ن   - واأط��ف��ااًل  ون�شاًء 
ومع  ال��ه��ول��ن��دي��ني.  امل�شتوطنني 
ذلك، خالل حملة اال�شتفتاء عام 
2016، اأثار مع�شكر “املغادرة”، 
القتلة  تدفق  �شبح  فظيع،  ب�شكل 
واالإرهابيني واخلاطفني من دول 
مثل تركيا، اإذا بقيت بريطانيا يف 

االحتاد االأوروبي.
ت����ت����ايل االج����ت����م����اع����ات،     وم������ع 

غرقت يف جحيم ما بعد اخلروج 
من االحتاد االأوروبي.

وا�شحة،  ا�شت�شرافية  وبعبقرية   
التط�����ور  يف  يخطئ  ال  واإح�شا�س 
اأح����داث   جت����ري  ال��درام��ات��ي��ك��ي، 
م�شل�شل “�شنوات و�شنوات” على 
خلفية حرب نووية بني الواليات 
امل��ت��ح��دة وال�����ش��ني، وغ���زو رو�شيا 
وانهيار  وغريك�شيت،  الأوك��ران��ي��ا، 
والقارة  و�شتمن�شرت  م��وؤ���ش�����ش��ات 

العجوز.

روك و فاراج ،
 املعركة نف�سها  !

   هذا اال�شطراب، يخدم م�شالح 
���ش��ع��ب��وي��ة فيفيان  اأع���م���ال  ���ش��ي��دة 
روك، التي جت�شد �شخ�شيتها اإميا 
هذه  ت�شبح  ب��رباع��ة.  طوم�شون 
للوزراء  رئي�شاً  املعلنة،  الفا�شية 
بعد حملة انتخابية هيمنت عليها 
املعلومات الزائفة.. اأي ت�شابه بني 
�شخ�شيات واأحداث هذا العمل ... 
من الوا�شح اأن امل�شتاأجر اجلديد 

لرقم 10، هو الن�شخة الن�شائية 
لل�شيا�شي القومي نايجل فاراج.

ال��ه��زل نف�شها   ل����روك م��وه��ب��ة     
التي ل��دى ف���اراج، ب��الغ��ة، حلول 
عميق  واح����ت����ق����ار  ت���ب�������ش���ي���ط���ي���ة، 
ولئن مل يكن  “لال�شتبل�شمنت”. 
لالإ�شالم،  مناه�شا  اأو  عن�شرًيا 
الربيك�شيت  ح��زب  موؤ�ش�س  ف���اإن 
معلن  م���ن���اه�������س  ه����و  اجل����دي����د 

للمثلية.
   وعلى غرار “نايجل الرهيب” 

الربيك�شيت  ح���زب  اأ���ش�����س  ال����ذي 
االأعمال  �شيدة  قامت   ، ف��راغ  من 
ال�����ش��ع��ب��وي��ة ب��ب��ن��اء ح��رك��ت��ه��ا دون 
ال�شبكات  ب��ف�����ش��ل  وذل����ك   ، دع����م 
االجتماعية واأن�شار من املدمنني 

على االنرتنت. 
“�شنوات     وعلى عك�س ديكتاتور 
نايجل  ي��ن��ا���ش��ر  مل  و�شنوات”، 
فاراج قط احتجاز “غري املرغوب 
االعتقال  مع�شكرات  يف  فيهم” 
امل���م���اث���ل���ة ل���ت���ل���ك ال����ت����ي اأق���ام���ه���ا 

التي  امل��رع��ب��ة  ال�����ش��ورة 
لربيطانيا  ديفيز  ير�شمها 
م���ا ب��ع��د ال��ربي��ك�����ش��ي��ت 

هي  للم�سل�سل  الأ�سا�س  الفكرة 
دارويــنــيــون  الــربيــطــانــيــني  اأن 
الأقوى بقانون  بقوة  ويوؤمنون 

جتري االأحداث  على خلفية حرب نووية بني اأمريكا وال�شني، وانهيار موؤ�ش�شات و�شتمن�شرت والقارة العجوز

قد  كـــــان  اإذا      
يف  �سي  بي  بي  �ساهد 
ــرية،  الأخ الأ�سابيع 
ــوزراء  ال رئي�س  على 
اجلديد  الربيطاين 
ــة املــــوؤلــــف  ــي ــم ــس ــ� ت
رو�سيل تي ديفيز يف 
من�سب بارز  نظرا ملا 
م�سل�سله  يف  يك�سفه 

“�سنوات و�سنوات«. 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

روؤية كابو�شية وقاطعة للم�شتقبل

بريطانيا ما بعد الربيك�شيت حرية كبرية

املوؤلف رو�شيل تي ديفيز

اإميا طوم�شون  الن�شخة الن�شائية لل�شيا�شي القومي نايجل فاراج

تيم كني الرتكيز على ما يهم النا�س

اململكة املتحدة ما بعد الربيك�سيت:

»�شنوات و�شنوات«، اأي ت�شابه بني اأحداث هذا العمل.. 
لطاملا ف�سلت اململكة التفاوت، �سواء كان اقت�ساديا اأو اجتماعيا اأو اإقليميا.. وما اأ�سبه الأم�س باليوم

اأ�س-400 الرو�شية ت�شل تركيا مطلع يوليو 
�شراء هذه  الرتاجع عن  املمكن  اأن��ه من غري  اإردوغ���ان  واأك��د  الرو�شي. 
ال�شواريخ. وقال اإن “م�شاألة )�شواريخ( اإ�س-400 ُحّلت ولي�س هناك 
وا�شنطن  على  مكتوبة  بر�شالة  �شريّد  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  �شعوبات”،  اأي 

“قريباً، رمبا هذا االأ�شبوع«.
واأو�شحت وا�شنطن يف كتابها اأن ا�شتخدام هذا النظام ال�شاروخي امل�شاد 
للطائرات يت�شارب مع ا�شتخدام الطائرات االأمريكية اجلديدة “اف-

35” التي تريد تركيا �شراءها اأي�شاً.
طائرة،  مئة  ���ش��راء  على  “اف-35”  مقاتالت  ب�شاأن  االت��ف��اق  وين�ّس 

�شرط م�شاركة تركيا ب�شكل كبري يف �شناعتها.
ر�شالته  يف  �شاناهان  باتريك  بالوكالة  االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  واأو�شح 
اإ�س-400، فاإّن الطيارين  اأنه يف حال مل تتخّل تركيا عن �شراء نظام 

•• انقرة-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغ��ان اأم�س اأنه ُيفرت�س اأن تبداأ 
يف مطلع متوز يوليو عملية ت�شّلم �شواريخ اأ�س-400 الرو�شية امل�شادة 
للطائرات التي اأثارت �شفقة �شرائها من جانب تركيا توترا �شديدا مع 

الواليات املتحدة.
و�شّرح اردوغ��ان لقناة “�شي اإن اإن ترك” االأحد “اأعتقد اأن )�شواريخ 

اإ�س-400( �شتبداأ بالو�شول يف الن�شف االأول من متوز يوليو«.
�شمال  رو�شية من جانب ع�شو يف حلف  �شراء �شواريخ  واأث��ارت عملية 
يونيو  ال�شابع من حزيران  اأمهلت يف  التي  وا�شنطن  االأطل�شي، غ�شب 
تركيا حتى نهاية متوز يوليو للعدول عن �شراء هذا النظام ال�شاروخي 

االأتراك الذين يتدّربون حالياً يف الواليات املتحدة على طائرات “اإف-
35” �شيطردون، و�شُتلغى عقود ممنوحة ل�شركات تركية ل�شناعة قطع 
يف  االأت���راك  املوظفني  ا�شتبدال  �شيتّم  اأن��ه  كما  “اإف-35”  لطائرات 

املجموعة الدولية امل�شّنعة للمقاتالت.
وال تزال الطائرات االأربع التي ا�شرتتها تركيا على االأرا�شي االأمريكية 

اإذ اإنه مل يتّم ت�شليمها بعد.
بداًل  االأمريكية  باتريوت  �شواريخ  �شراء  اأنقرة  على  وا�شنطن  وتقرتح 
اأن �شراءها للمنظومة  من ال�شواريخ الرو�شية. وقد حّذرت تركيا من 
اأي�شاً لعقوبات مبوجب القانون االأمريكي للحماية  الرو�شية يعّر�شها 
من خ�شوم الواليات املتحدة الذي مينع خ�شو�شاً اأي عملية �شراء من 

رو�شيا يف ما جمايل الدفاع واال�شتخبارات.

 البابا يدعو اإىل �شبط النف�س يف اخلليج  
 •• روما-رويرتز:

يف  التوترات  وخف�س  النف�س  �شبط  اإىل  ام�س  فرن�شي�س  البابا  دع��ا 
ال�شرق االأو�شط بعد هجمات على ناقلتي نفط يف خليج عمان اأثارت 

خماوف من مواجهة اأكرب يف املنطقة.
و�شط  يف  تقع  ال��ت��ي  كامريينو  ملدينة  زي���ارة  خ��الل  فرن�شي�س  وق���ال 
اإيطاليا وحلقت بها اأ�شرار ج�شيمة خالل عدد من الزالزل يف 2016 

اإنه قلق اإزاء تداعيات الهجمات.
واأ�شاف بعد قدا�س ح�شره االآالف “اأدعو اجلميع اإىل ا�شتخدام اأدوات 
الدبلوما�شية حلل امل�شاكل املعقدة الناجمة عن ال�شراعات يف ال�شرق 
كل  لبذل  ال��دويل  املجتمع  اإىل  قلبيا  ن��داء  “اأجدد  وتابع  االأو�شط”. 

جهد ممكن الختيار احلوار وال�شالم«.
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املال والأعمال

اقت�شادية راأ�س اخليمة ت�شادر 475 قطعة مقلدة لعالمات جتارية
وتف�شيال،  وامل��رف��و���ش��ة.   اخلاطئة  املمار�شة  بهذه  �شاركت 
التجارية  احل��م��اي��ة  ق�شم  م��دي��ر   - ال��ب��ل��و���ش��ي  ي��و���ش��ف  ذك���ر 
بالوكالة- باأن الق�شم تلقى �شكاوى من 4 عالمات جتارية، 
وهي )كوزمو�س خلدمات امللكية الفكرية – وكالء للعالمة 
التجارية ايتون الكرتيك  - هاجر ا�س اي( وكانت �شكواهم 
�شد 3 حمالت جتارية، الذي انك�شف الحقا باأنهم ميلكون 
جميعها،  م�شادرتها  ومتت  مقلدة،  كهربائية  قطعة   306
و�شركة كافالو كوليك�شن، ومتثلت �شكواهم بوجود حقائب 
يدوية وحمافظ نقود مقلدة يف حمل واحد، ومتت م�شادرة 
21 قطعة، وكذلك �شكوى من �شركة ماني�شا الإدارة احلقوق 
حمالت   5 ب��وج��ود  �شكواهم  تلخ�شت  الفكرية،  وامللكيات 
جتارية قلدت اإك�ش�شوارات �شيارة مر�شيد�س وقطع غيارها، 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

من  التجارية  احلماية  ق�شم  من  ال�شادرة  التقارير  اأف��ادت 
اقت�شادية راأ�س اخليمة، باأن الق�شم ا�شتقبل 4 �شكاوى من 
العام اجل��اري �شد حمالت  ك��ربى خ��الل  عالمات جتارية 
�شركاتهم،  ع��الم��ات  حتمل  مقلدة  منتجات  تبيع  جت��اري��ة 
وقد تنوعت الب�شائع حمل ال�شكوى ما بني قطع كهربائية، 
وحقائب يدوية وحمافظ نقود، وقطع غيار مركبات واأطقم 
ذهب من خ��وامت واأ���ش��اور يد وغريها، وف��ور تلقي ال�شكوى 
بادر الق�شم اإىل اإر�شال مفت�شي الرقابة للمحالت التجارية 
للتاأكد من م�شداقية ال�شكوى، ومت م�شادرة جميع املنتجات 
املقلدة، واتخاذ االجراء الالزم �شد املحالت التجارية التي 

املذكورة،  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  م��ق��ل��دة  قطعة   124 �شبط  ومت 
واأخريا �شكوى من بيت احلكمة لال�شت�شارات امل�شوؤولة عن 
انرتنا�شيونال(،  – و�شوميه  كليف  – فان  )كارتيه  عالمة 
حيث ت�شمن �شكواهم وجود 6 حمالت للذهب تبيع اأطقم 
قطعة   24 وج��ود  ع��ن  ك�شف  ومت  وال�شغار،  للكبار  مقلدة 
م�شادرتها  ومت  �شدها،  امل�شكو  املحالت  ل��دى  مقلدة  ذه��ب 

جميعا. 
بح�شور  مت��ت  التفتي�شية  احل��م��الت  ب���اأن  البلو�شي  وب���ني 
اأ�شحاب ال�شكوى من العالمات التجارية وخرباء احرتافيني 
بالب�شائع االأ�شلية واملقلدة، م�شددا على دور اقت�شادية راأ�س 
نتائج  تخلف  التي  ال�شارة  املمار�شات  من  احلد  يف  اخليمة 
للحفاظ  واحل��ر���س  االأف���راد،  �شالمة  على  وخطرة  وخيمة 

على الثقة املتبادلة بني العالمات التجارية والدائرة.
ونوه البلو�شي باأن تقارير احلمالت التفتي�شية بينت وجود 
ان��خ��ف��ا���س ك��ب��ري يف ع���دد امل��ح��الت امل�شكو ���ش��ده��ا م��ن قبل 
اأ�شحاب اأو وكالء العالمات التجارية يف الن�شف االأول من 
هذا العام اإذ ٌوجهت �شكوى �شد 15 حمال، يف حني بلغ عدد 
املحالت التجارية امل�شكو �شدها يف الفرتة نف�شها من العام 
الوعي لدى  لزيادة  60 حماًل، ويرجع ذلك  املن�شرم نحو 

اأ�شحاب املحالت التجارية بالعقوبات املرتتبة على ذلك. 
ور�س  لتنظيم  متكاملة  خطة  لدينا  ب���اأن  البلو�شي،  وذك���ر 
بالتعاون  وامل�شتهلكني  للموظفني  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  عمل 
الوعي  ح�شيلة  لزيادة  التجارية  العالمات  من  خ��رباء  مع 

والثقافة اال�شتهالكية ال�شليمة لديهم. 

كلية دبي لل�شياحة تنظم يومًا تعريفيًا بالقطاع لطالبات 
جامعة زايد وتخّرج الدفعة االأوىل من »برنامج تاأهيل«

لتحقيق اأهداف خف�س الب�سمة الكربونية حمليًا وعامليًا

»جمل�س االإمارات لالأبنية اخل�شراء« ي�شدد على اأهمية حتديث البيئات العمرانية يف الدولة 

طريان اخلليج تد�شن رحالتها املو�شمية اإىل �شاللة
عمالئنا  رغ��ب��ة  ع��ن��د  “نزواًل  ب��ق��ول��ه  ك��و���ش��ت  فن�شينت 
وتلبية لطلبهم املتزايد، ي�شعدنا ا�شتئناف رحالتنا اإىل 
املنطقة؛  يف  ال�شياحية  امل��دن  اأ�شهر  – اإح���دى  �شاللة 
ق�����ش��اء مو�شم  م�����ش��اف��ري��ن��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  ح��ي��ث يف�شل 
ال�شيف يف �شاللة واال�شتمتاع بطق�شها املعتدل. �شوف 
اجلميلة  املدينة  ه��ذه  لزيارة  مل�شافرينا  الفر�شة  نتيح 
ثالث  بواقع  اخلالبة  وطبيعتها  بطق�شها  واال�شتمتاع 
رحالت اأ�شبوعية بني البحرين و�شاللة بدءاً من اليوم 

وحتى منت�شف �شهر �شبتمرب القادم.«

دبي املايل، يف حني بلغ عدد املوؤ�ش�شات اال�شتثمارية اجلديدة 
 60 بن�شبة  موؤ�ش�شة   21 م��رة  الأول  املوؤمتر  يف  �شاركت  التي 
باملئة من اإجمايل عدد املوؤ�ش�شات امل�شاركة . وقال �شعادة عي�شى 
كاظم رئي�س جمل�س اإدارة �شوق دبي املايل اإن النجاح املتزايد 
بادر  التي  العامليني،  للم�شتثمرين  املايل  دبي  �شوق  ملوؤمترات 
2007 يف خطوة رائدة بني  ال�شوق اإىل تنظيمها منذ العام 
اأ�شواق املال االإقليمية يعك�س فعاليتها الكبرية كمن�شة فعالة 
اال�شتثماري  املجتمع  مع  املدرجة  ال�شركات  �شالت  لتوطيد 
العاملي، ومما ال�شك فيه فاإن ا�شتقطاب موؤ�ش�شات ا�شتثمارية 
الطلب على عقد االجتماعات  امللحوظة يف  والزيادة  جديدة 
اال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات  قناعة  تعك�س  املدرجة  ال�شركات  مع 
التامة مبا يوفره ال�شوق من فر�س متنوعة وجذابة باعتباره 
النمو  �شريعة  االقت�شاديات  يف  لال�شتثمار  املف�شلة  البوابة 
لي�س يف االإم��ارات العربية املتحدة فح�شب بل يف اقت�شاديات 
املنطقة اأي�شاً .حيث ي�شم �شوق دبي املايل جمموعة متنوعة 
�شركات  اإىل  اإ�شافة  الرائدة  االإماراتية  ال�شركات  من 
االإدراج املزدوج من عدة دول يف املنطقة. جدير بالذكر 
اأن �شوق دبي املايل ميتلك ح�شوراً موؤثراً لال�شتثمار 
املوؤ�ش�شي واال�شتثمار االأجنبي على حد �شواء اإذ يتجاوز 
 11 ال�شوق  يف  امل�شجلة  اال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات  ع��دد 
ا�شتثمارية مت  64 موؤ�ش�شة  األف موؤ�ش�شة مبا يف ذلك 
العام  من  االأول  الربع  خالل  ال�شوق  اإىل  ا�شتقطابها 

اجلاري.

•• املنامة-الفجر: 

اح��ت��ف��ل��ت ط����ريان اخل��ل��ي��ج – ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي ململكة 
البحرين – باإطالق رحلتها االأوىل لوجهتها ال�شيفية 
اإىل  الناقل رحالتها  ا�شتاأنفت  املو�شمية �شاللة، حيث 
هذه الوجهة الرائجة. وقد ا�شتقبلت الرحلة االفتتاحية 
يف مطار �شاللة الدويل من خالل فعالية   GF548

احتفالية ح�شرها عدد من م�شوؤويل املطار.
وعّقب رئي�س القطاع التجاري لطريان اخلليج ال�شيد 

••دبي-وام:

�شهد موؤمتر �شوق دبي املايل للم�شتثمرين العامليني يف نيويورك 
2019 ح�شوراً الفتاً من قبل املوؤ�ش�شات اال�شتثمارية العاملية 
فيما عقدت ال�شركات املدرجة امل�شاركة يف احلدث �شل�شلة من 
االجتماعات الفردية بلغ عددها 81 اجتماعاً مع 35 موؤ�ش�شة 
ا�شتثمارية عاملية تدير جمتمعًة اأ�شواًل قدرها 3.2 تريليون 
10 و11  ي��وم��ي  ع��ق��د  ال���ذي   - امل���وؤمت���ر  و����ش���ارك يف  دوالر. 
يونيو اجلاري بالتزامن مع ملتقى االأ�شواق العاملية النا�شئة 
باالأ�شواق  املخت�شة  العاملية  اال�شتثمارية  امللتقيات  اأكرب  اأحد 
املايل  دب��ي  ���ش��وق  يف  م��درج��ة  رائ���دة  �شركات  ت�شع   - النا�شئة 
اإعمار  اإعمار مولز و  اإعمار العقارية و  ونا�شداك دبي وهي : 
للتطوير و اأرامك�س و داماك العقارية و بنك دبي االإ�شالمي و 
بنك االإمارات دبي الوطني و موانئ دبي العاملية و�شركة �شوق 

امل�شاقات  ع���دد م��ن  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ني 
�شناعة  ع�����ن  م����ق����دم����ة  ت�������ش���م���ن���ت 
باملنتج  وت��ع��ري��ف  واأث���ره���ا  ال�شياحة 
ومهارات  ال��زوار  وخدمات  ال�شياحي 
امل��ه��ن��ي م��ث��ل مهارات   ال��ن��ج��اح  دع���م 
والتوا�شل  وال���ت�������ش���وي���ق  ال���ع���ر����س 
وقد   . وغ��ريه��ا  املتعاملني  وخ��دم��ة 
 29 تخريج  االأوىل  الدفعة  �شملت 
خ��ري��ج��ا م���ن ال���ذك���ور واالإن������اث من 
اأ�شل عدد 100 متدرب م�شتهدفني 

�شمن املبادرة. 
ت���ن���ظ���ي���م ح����ف����ل خ���ا����س  وق��������د مت 
ممثلني  ب���ح�������ش���ور  ب���ال���ربن���اجم���ني 
املوا،ر   وزارة  التوظيف،  ج��ه��ات  ع��ن 
ال��ب�����ش��ري��ة وال���ت���وط���ني وك��ل��ي��ة دبي 
�شهادات  توزيع  لل�شياحة، مت خالله 

التدريب على امل�شاركني. 

 412 مليار درهم روؤو�س 
اأموال ال�شركات امل�شاهمة 

امل�شجلة لدى »االأوراق املالية«
•• اأبوظبي-وام:

بلغ اإجمايل روؤو�س اأموال ال�شركات 
امل�شجلة  املحلية  العامة  امل�شاهمة 
وال�شلع  املالية  االأوراق  هيئة  لدى 
خالل  تقريبا  دره��م  مليار   412
نحو  ن�شبته  بنمو   2018 ال��ع��ام 

%1 مقارنة مع العام 2017.
وو����ش���ل���ت ق��ي��م��ة روؤو����������س اأم������وال 
ال�شركات امل�شجلة يف �شوق اأبوظبي 
االأوراق املالية 94.8 مليار درهم .. 
فيما بلغت روؤو�س اأموال ال�شركات 
امل�����ش��ج��ل��ة ب�����ش��وق دب���ي امل����ايل مبلغ 
و201.8  دره���م  مليار   115.2
اأم���وال  روؤو�����س  دره���م متثل  مليار 

ال�شركات غري املدرجة.
الر�شمية  االإح�����ش��ائ��ي��ات  وبح�شب 
فقد و�شل عدد ال�شركات امل�شاهمة 
العامة امل�شجلة لدى هيئة االأوراق 
منها  �شركة   168 وال�شلع  املالية 
و49  حكومية  غ��ري  �شركة   119

�شركة حكومية.
وت�����������ش�����در ق�����ط�����اع اال�����ش����ت����ث����م����ار 
واخلدمات املالية املركز االأول بني 
ال�شركات املحلية امل�شجلة باإجمايل 
روؤو�س اأموال بلغت 149.3 مليار 
البنوك  قطاع  ت��اله  تقريبا  دره��م 
روؤو�س  باإجمايل  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
درهم،  مليار   75.2 بلغت  اأم���وال 
روؤو�س  باإجمايل  العقار  قطاع  ثم 
درهم  مليار   58.6 بلغت  اأم����وال 

وقطاع النقل 32 مليار درهم.

الذين  للمواطنني  املخ�ش�س  تاأهيل 
ال�شياحي  القطاع  يف  توظيفهم  مت 

�شمن مبادرة امل�شرعات احلكومية.
لتدريب  م�����ش��ي��اف  ب���رن���ام���ج  وي���ع���د 
مدته  تدريبياً  برناجماً  اخلريجني 
60 يوماً مت تنفيذه على مدى 12 
وتنفيذه  ت�شميمه  مت  حيث  اأ�شبوعا 
القطاع  ت���وط���ني  اإدارة  ِق���ب���ل  م����ن 
تخريج  ومت  )م�����ش��ي��اف(  ال�شياحي 

32 مواطنا ومواطنة. 
ف��ه��و برنامج  ت��اأه��ي��ل  ب��رن��ام��ج  اأم�����ا 
ممن  للمواطنني  خم�ش�س  تدريبي 
مت توظيفهم �شمن مبادرة امل�شرعات 
احلكومية التي اأطلقتها وزارة املوارد 
ترتاوح  ح��ي��ث  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 
ت��ن��ف��ي��ذه على  ي��وم��ا ومت   30 م��دت��ه 
تدريب  مت  حيث  اأ�شبوعا   15 م��دى 

بالقطاع  ال��ت��ع��ري��ف��ي  ال��ي��وم  “�شهد 
اإق��ب��اال جيدا  ب��دب��ي  زاي���د  يف جامعة 
للح�شول  املتحم�شات  الطالبات  من 
م�شمونة  وظ���ي���ف���ي���ة  ف���ر����س  ع���ل���ى 
التخرج،  بعد  واع���د  م�شتقبل  وذات 
ح���ي���ث ق���دم���ن���ا ����ش���رح���اً واف�����ي�����اً عن 
امل��م��ي��زة التي  ال��ف��ر���س ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
تنوع جماالته  القطاع على  يقدمها 
واخت�شا�شاته باالإ�شافة اإىل الفر�س 
امل��ت��اح��ة خ����الل ا���ش��ت�����ش��اف��ة احلدث 

العاملي اإك�شبو 2020«.
ق�����ام  برنامج  اآخ�����ر  وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د 
“م�شياف” من كلية دبي لل�شياحة 
وبالتعاون مع وزارة املوارد الب�شرية 
وال������ت������وط������ني ب����ت����خ����ري����ج ال����دف����ع����ة 
لتدريب  م�شياف  بربنامج  امللتحقة 
اخلريجني، والدفعة االأوىل لربنامج 

•• دبي-الفجر: 

التابعة  لل�شياحة  دب��ي  كلية  نظمت 
لدائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري 
ب��دب��ي ع����دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات �شمن 
ال�����ش��ن��وي��ة لتوطني  اأج���ن���دة اخل��ط��ة 
القطاع ال�شياحي يف اإمارة دبي، حيث 
مت تنظيم يوم تعريفي بالتعاون مع 
جامعة  ل��ط��ال��ب��ات   2020 اك�����ش��ب��و 
زاي���د ب��دب��ي ح���ول اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل يف 
الوظيفية  والفر�س  ال�شياحة  قطاع 
املرتقب،  احل������دث  خ�����الل  امل���ت���اح���ة 
لعك�س �شورة اإيجابية و�شحيحة عن 
ثقافة وتاريخ دولة االإمارات وتقدمي 

املعلومة ال�شحيحة. 
اإدارة  م��دي��ر  املعيني،  م��رمي  وق��ال��ت 
دبي:  يف  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ت��وط��ني 

توعوية حول امل�شوؤوليات املجتمعية والعالقة بني اال�شتدامة 
والتاأمني  وخالل اليوم الثاين للندوة يوا�شل خرباء حمليون 
اأخ��رى تتعلق بتحديات  اأم��ور  ال�شوء على  ودول��ي��ون ت�شليط  
ال�شوق ومن �شمنها تكاليف املطالبات واالحتيال يف املطالبات 
واخلارجية  الداخلية  والثغرات  املطالبات  مبالغ  يف  واملبالغة 
واأ�شبابها  االحتيال  وتاأثريعمليات  االحتيال  لعمليات  املوؤدية 
ال�شوق  ف��ر���س  م��و���ش��وع  يف  ال�����ش��وء  ي�شلطون  كما  واأن��واع��ه��ا 
على قلة �شبكة املعلومات املتاحة والدعم من اإدارات ترخي�س 
واملقايي�س   للموا�شفات  االإم�����ارات  هيئة  وت��ق��اري��ر  امل��رك��ب��ات 
بالن�شبة للمركبات امل�شتوردة و�شعف اتفاقيات ال�شوق املنظمة 

وزيادة الوعي باأهمية البيانات وفعالية العمل االكتواري 
اأف�شل  على  ال�شوء  اأي�شا  ال��ث��اين  يومها  يف  ال��ن��دوة  وت�شلط 
املمار�شات ملواجهة عمليات االحتيال من خالل درا�شة حالتني 
من �شنغافورة وبريطانيا وكذلك مو�شوع اأهمية اإن�شاء وحدة 
مركزية لتبادل البيانات واملعلومات بحاالت االحتيال وتختتم 

الندوة بحوار حول الت�شامح يف التاأمني 

ومكافحة  اال���ش��رتداد  عمليات  لتنظيم  ال�����ش��وق  اتفاقيات   “
االحتيال “ باالإ�شافة اإىل اأع�شاء اللجنة الفنية العليا للتاأمني 
الرتخي�س  واإدارات  التاأمني  هيئة  عن  ممثلون  اجلمعية  يف 
واملقايي�س  للموا�شفات  االإم����ارات  وهيئة  املركبات  وت�شجيل 
و�شركات تقنية املعلومات و�شركات التاأمني ومقيمي  اخل�شائر 
وج��ه��ات ق��ان��ون��ي��ة ذات ���ش��ل��ة ون��خ��ب��ة م��ن اخل����رباء املحليني 

والدوليني.
ويت�شمن جدول اأعمال اليوم االأول للندوة مو�شوع حتديات 
ومعدالت  املطالبات  تكاليف  اخل�شو�س  وج��ه  وعلى  ال�شوق 
احلوادث واملناف�شة باالأ�شعار واملبالغة مببالغ املطالبات واآلية 
االأول  اليوم  اأعمال  ج��دول  يتناول  كما  االعتيادية  اال�شرتداد 
العمليات  اأمتمة  وبالتحديد  ال�شوق  فر�س  مو�شوع  للندوة 

وقلة عدد اتفاقيات ال�شوق 
وت�شلط الندوة يف يومها االأول اأي�شا ال�شوء على مو�شوع اأف�شل 
اخل�شو�س  وجه  وعلى  املطالبات  ا�شرتداد  عمليات  ممار�شات 
اأمتتة عمليات اال�شرتداد واتفاقيات ال�شوق باالإ�شافة اإىل ندوة 

•• دبي-الفجر:

تنظم جمعية االإمارات للتاأمني يومي 26 و27 يونيو اجلاري 
يتم  ال�شيارات  تاأمني  يف  املمار�شات  اأف�شل  حول  دبي  يف  ن��دوة 
خاللها الرتكيز على االأن�شطة املتعلقة مبا�شرة باأعمال تاأمني 
الوثائق وكل ما يهدف  اأف��راد و�شركات وحملة  ال�شيارات من 

اإىل حماية العمالء واملجتمع على وجه العموم 
وت�شلط الندوة التي تعقد يف فندق “�شتيال دي مري – مارينا 
بتاأمني  املتعلقة  وال��ف��ر���س  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  “ ال�����ش��وء  دب���ي 
ذات  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  التاأمينية  املنتجات  م��ن  ك��واح��دة  ال�����ش��ي��ارات 
مناق�شة  �شيتم  فيما  الكبريين  التاأميني  وال��وع��ي  االنت�شار 
اتفاقيات اأثبتت فعاليتها وجدواها عامليا مع اإلقاء ال�شوء على 
اأف�شل املمار�شات الدولية ل�شد الثغرات املوؤدية اإىل اإطالة غري 
بال�شرر  التكلفة مما يعود  االإج���راءات وت�شخم يف  م��ربرة يف 
وعنا�شر  ال��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  يف  واملتعاملني  العاملني  ك��ل  على 
التي تعقد حتت عنوان  الندوة  املجتمع  وي�شارك يف فعاليات 

موا�شيع يف جمال اإدارة االأبنية يف 
فئات الطاقة واملياه وجودة الهواء 
واملواد والنفايات واالإدارة املبتكرة، 
ب�����اإ������ش�����راف ف����ري����ق م�����ن اخل������رباء 
�شيقدمون  ال�����ذي  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
اأبرز  ح��ول  هامة  معلومات  اأي�����ش��اً 
املنا�شبة  االأبنية  حتديث  اأ�شاليب 

للتطبيق يف منطقة اخلليج.
فيت�شمن  امل��ت��ق��دم  امل�����ش��ت��وى  اأم����ا 
ور�شة عمل تقام على مدى يومني، 
امتحاناً  ن��ه��اي��ت��ه  يف  وي��ت�����ش��م��ن 
يح�شل الناجحون فيه على �شهادة 
االأبنية”  حت��دي��ث  “اخت�شا�شي 
لالأبنية  االإم������ارات  “جمل�س  م��ن 
امل�شتوى  اإع���داد  ومت  اخل�شراء”. 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  امل��ت��ق��دم 
املتخ�ش�س بتحديث االأبنية ليكون 
والتجربة  املعرفة  ل��ذوي  منا�شب 
اال�شتدامة  جم�����ال  يف  امل�����ش��ب��ق��ة 
واأ���ش��ال��ي��ب ال��ت��ح��دي��ث. ك��م��ا يقدم 
عن  معمقة  م��ع��ل��وم��ات  ال��ربن��ام��ج 
االإمكانات  لتطوير  املثلى  ال�شبل 
ال�شيانة  تكاليف  وخف�س  التقنية 
باالإ�شافة  التحديث،  عمليات  بعد 
اإىل الرتكيز على العناية الوقائية. 
عن  اليوم  لغاية  الربنامج  واأث��م��ر 
“اخت�شا�شي  ����ش���ه���ادة   15 م��ن��ح 

حتديث مباين” للم�شاركني. 
و�����ش����ت����ق����ام ال��������������دورات اخل���ا����ش���ة 
و4  ي���ون���ي���و،   26 يف  ب��امل��ب��ت��دئ��ني 
دبي؛  يف  ن��وف��م��رب  و20  �شبتمرب 
يف  اأك��ت��وب��ر  و23  اأغ�شط�س   7 ويف 
اأبوظبي. اأما دورات امل�شتوى املتقدم 
ف�شيتم تنظيمها يف  30يونيو -1  
يوليو، و25-26 �شبتمرب و11-

12 دي�شمرب يف دبي. 

•• دبي-الفجر: 

النهائي  امل�����وع�����د  اق����������رتاب  م�����ع 
االنبعاثات  م��ن  للتخل�س  العاملي 
ال���ك���رب���ون���ي���ة ك���ل���ي���اً ب���ح���ل���ول ع���ام 
تفعيل  �����ش����رورة  ت�����ربز   ،2050
يف  واالإن�����ش��اءات  االأبنية  قطاع  دور 
ومواكبة  االأه�����داف،  ه���ذه  حتقيق 
العاملية،  ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات  ع��م��ل��ي��ات��ه 
باملئة   40 ب��ن��ح��و  ي�����ش��اه��م  ل��ك��ون��ه 
يف  الكربون  انبعاثات  اإجمايل  من 
العامل. ويعترب حتديث االأبنية من 
كفاءة  لتح�شني  الهامة  االأ�شاليب 
االأبنية  �شمن  الطاقة  ا�شتهالك 
ال���ذي ال تقت�شر  االأم����ر  امل�����ش��ي��دة، 
ا�شتدامة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  اأه���م���ي���ت���ه 
ال��ب��ي��ئ��ات ال��ع��م��ران��ي��ة ف��ح�����ش��ب، بل 
اأعمال  اآث��ار  خف�س  اأي�شاً  وت�شمل 
قطاع البناء على املناخ ب�شكل عام. 

العربية  االإم�������ارات  دول����ة  وت��ت��خ��ذ 
ه���ام���ة يف هذا  امل���ت���ح���دة خ���ط���وات 
االجتاه، حيث حدد املجل�س االأعلى 
اإىل  ت��ه��دف  خطة  دب��ي  يف  للطاقة 
خف�س الطلب على الطاقة بن�شبة 
عام  بحلول  االإم���ارة  يف  باملئة   30
حتديث  م���ب���ادرات  وت��ع��د   ،2030
جوهرياً  عن�شراً  امل�شيدة  االأبنية 
وبدورها،  اال�شرتاتيجية.  هذه  يف 
ا�شتثمرت هيئة كهرباء ومياه دبي 
8 مليون دوالر  اأكر من  “ديوا” 
األف مبنى،   30 اأمريكي لتحديث 
اكتمالها  عند  �شت�شاهم  مبادرة  يف 
دوالر،  م��ل��ي��ار   22.33 ت��وف��ري  يف 
وم��ل��ي��ون ط���ن م���ن ان��ب��ع��اث��ات غاز 
اأك�����ش��ي��د ال���ك���رب���ون، و5.6  ث��ن��ائ��ي 
م��ل��ي��ار ج���ال���ون م���ن امل������اء، و1.7 

الكهرباء  م���ن  ���ش��اع��ي  ت�������رياواط 
بحلول عام 2030. 

وامل�شتمر  اجل��اد  التزامه  اإط��ار  ويف 
البيئة  اال�شتدامة  م��ب��ادرات  بدعم 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
لالأبنية  االإم���ارات  “جمل�س  اأطلق 
املنتدى امل�شتقل الذي  اخل�شراء”، 
يهدف اإىل احلفاظ على البيئة من 
املمار�شات  وت�شجيع  تعزيز  خ��الل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأب���ن���ي���ة اخل�������ش���راء، 
اأج������ن������دة ب����رن����اجم����ه ال���ت���دري���ب���ي 
بتحديث  امل��ت��خ�����ش�����س  ال�������ش���ن���وي 
 .2019 ل��ع��ام  امل�����ش��ي��دة،  االأب��ن��ي��ة 
الربنامج  دورات  تنظيم  و���ش��ي��ت��م 
مب�شتويني: املبتدئ واملتقدم، عرب 
�شراكة مع املجل�س االأعلى للطاقة 
لطاقة  اأبوظبي  و”�شركة  دب��ي،  يف 
و�شتقام ور�س  امل�شتقبل “م�شدر”، 
العمل - التي ُتختتم مبنح �شهادات 
اعتمادهم  يتم  ال��ذي  للم�شاركني 
بتحديث  م��ت��خ�����ش�����ش��ني  ك���خ���رباء 
االأبنية- يف كل من اأبوظبي ودبي. 
العبار،  �شعيد  ق��ال  املنا�شبة  بهذه 
“جمل�س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اخل�شراء”:  ل��الأب��ن��ي��ة  االإم�������ارات 
ا�شتدامة م�شتقبل  “ميكن حتقيق 
قطاع االأبنية من خالل و�شع االأطر 
التنظيمية املنا�شبة والرتكيز على 
اب��ت��ك��ار ت��ق��ن��ي��ات اال���ش��ت��دام��ة، لكن 
موجهاً  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��رتك��ي��ز 

“جمل�س  اأط��ل��ق��ه  ال����ذي  امل�����ش��ي��دة 
اخل�شراء”  ل��الأب��ن��ي��ة  االإم���������ارات 
خمتلف  قبل  م��ن  وا�شعة  م�شاركة 
اأثنوا  ال��ذي��ن  ب��ال��ق��ط��اع،  العاملني 
التي  ال���ق���ي���م���ة  امل���ع���ل���وم���ات  ع���ل���ى 
حتديث  ح���ول  ال��ربن��ام��ج  يقدمها 
البيئات العمرانية امل�شيدة يف دولة 
وتعزيز  املتحدة،  العربية  االإمارات 

ا�شتدامتها. 
وق�����ال م��ه��ن��د���س ا���ش��ت��دام��ة ميثل 
م��وؤ���ش�����ش��ة ح��ك��وم��ي��ة، و�����ش����ارك يف 
الربنامج:  م��ن  امل��ت��ق��دم  امل�����ش��ت��وى 
“اأتوجه بجزيل ال�شكر  اإىل ’جمل�س 
االإم��ارات لالأبنية اخل�شراء‘ على 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي، الذي 
تعزيز  ن���ح���و  ق����وي����اً  ح����اف����زاً  م���ث���ل 
املتعلقة  الق�شايا  ملعاجلة  اجلهود 
بالبيئات العمرانية وال �شيما على 
م�شتوى االأبنية القدمية. وال �شك 
االإم�������ارات  ’جمل�س  اإط������الق  ب�����اإن 
�شهادات  اخل�شراء‘  ل���الأب���ن���ي���ة 
حتديث  يف  متخ�ش�شني  الع��ت��م��اد 
لتحويل  الطريق  �شيمهد  امل��ب��اين 
احل�شرية  وال����ب����ي����ئ����ات  امل�����ب�����اين 
عاٍل  اأداء  ذات  ل��ت��ك��ون  ع���ام  ب�شكل 
تعود  �شفرية  كربونية  وانبعاثات 
من  امل��ن��اخ،  على  ملمو�شة  ب��ف��وائ��د 
املتخ�ش�شني  وع���ي  ت��ع��زي��ز  خ���الل 
وامل��ال��ك��ني وال�����ش��ك��ان ب��اأه��م��ي��ة مثل 

هذه اخلطوات«. 

على االأعداد ال�شخمة من االأبنية 
تعزيز  يجب  والتي  فعلياً  امل�شيدة 
االنبعاثات  م���ن  احل����د  يف  دوره�����ا 
الكربونية. وباالإ�شافة اإىل اأهداف 
اال�شتدامة الوطنية التي و�شعتها 
العامل  يتطلع  ال��ر���ش��ي��دة،  قيادتنا 
اإىل حتقيق هدفني هامني:  اليوم 
مبعدل  كربونية  انبعاثات  و�شول 
���ش��ف��ر ���ش��م��ن امل����ب����اين اجل���دي���دة 
بحلول عام 2030، يف حني يركز 
هذه  حتقيق  على  ال��ث��اين  ال��ه��دف 
بحلول  امل��ب��اين  جميع  يف  الن�شبة 

عام 2050«. 
برناجمنا  “ميثل  العبار:  واأ�شاف 
املتخ�ش�س بتحديث االأبنية خطوة 
القطاع  واإر���ش��اد  توجيه  نحو  اأوىل 
اأف�شل ال�شبل املتاحة لتحقيق  اإىل 
اأه������داف االن���ب���ع���اث���ات، م���ن خالل 
اأعمال  اأهمية  ال�شوء على  ت�شليط 
تكون  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
وت�شمن  ال��ت��ك��ال��ي��ف،  م��ن��خ��ف�����ش��ة 
اإطالة عمر االأبنية، وتوفر عائدات 
اأكرب على اال�شتثمار. وكلي ثقة باأن 
اإيجابياً  راف���داً  �شيكون  ال��ربن��ام��ج 
الوطنية،  اال����ش���ت���دام���ة  الأج����ن����دة 
على  بالقطاع  املعنيني  وم�شاعدة 
ب�شرعة  التحديث  ب��رام��ج  تطبيق 

وكفاءة«. 
املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  وخالل 
االأبنية  حت���دي���ث  ب���رن���ام���ج  ���ش��ه��د 

ك��م��ا اك��ت�����ش��ب��ت ف��ه��م��اً اأع���م���ق حول 
والتوجهات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  االأط�����ر 
االإمارات  دول��ة  يف  املتبعة  احلالية 

العربية املتحدة«.
التدريبي  ال����ربن����ام����ج  وي�����ش��ت��ن��د 
“املبادئ  اإىل  امل���ب���اين  ل��ت��ح��دي��ث 
لتحديث  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
االأبنية امل�شيدة يف االإمارات العربية 
االإم�����ارات  “جمل�س  م���ن  امل��ت��ح��دة 
واملتوفرة  اخل�شراء”  ل��الأب��ن��ي��ة 
واالإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 
ي�شتفيد  قّيماً  دلياًل  ت�شكل  والتي 
بالقطاع  امل���ع���ن���ي���ني  ج��م��ي��ع  م���ن���ه 

ل��الرت��ق��اء مب�����ش��ت��وي��ات ال��ك��ف��اءة يف 
ا���ش��ت��ه��الك ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه عرب 

حتديث املباين امل�شيدة.
من  االأول  امل�������ش���ت���وى  وي����ت����األ����ف 
املتخ�ش�س  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج 
ور���ش��ة عمل  م��ن  امل��ب��اين  بتحديث 
تتطلب  للمبتدئني، ال  واحد  ليوم 
امل�شاركني،  م����ن  م�����ش��ب��ق��ة  خ�����ربة 
منا�شباً  امل�����ش��ت��وى  ه����ذا  وي��ع��ت��رب 
ل��ل��م��ه��ن��ي��ني م�����ن ك����اف����ة امل����رات����ب 
بالتعرف  وامل��ه��ت��م��ني  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
على مبادئ اأعمال حتديث املباين. 
خم�شة  ال���ع���م���ل  ور�����ش����ة  وت���غ���ط���ي 

واأ�����ش����ار م��دي��ر ت��ط��وي��ر اأع���م���ال يف 
�شركة ا�شت�شارية يف قطاع الطاقة، 
التمهيدية  ال��������دورات  يف  ����ش���ارك 
اإىل   “ان�شممت  وامل����ت����ق����دم����ة: 
املتخ�ش�س  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج 
لكوين  امل�شيدة،  االأبنية  بتحديث 
التقني،  ال���ك���ادر  م���ن  ل�����ش��ت ج�����زءاً 
واأ�شغل حالياً من�شب م�شوؤول عن 
الطلب.  واإدارة  االأع���م���ال  ت��ط��وي��ر 
ال��دورة م�شهداً  وقد منحتني هذه 
ال��ب��دء يف فهم  كيفية  ح���ول  ع��ام��اً 
اأو حتى مبنى  “فيال”،  اأو   مبنًى، 
الهيكل من منظور حتديثي،  على 

تعقد يف دبي يومي 26 و 27 يونيو اجلاري

جمعية االإمارات تنظم ندوة حول اأف�شل املمار�شات يف تاأمني ال�شيارات

موؤمتر »دبي املايل للم�شتثمرين العامليني«  يف 
نيويورك ي�شتقطب 21 موؤ�ش�شة ا�شتثمارية جديدة
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الطاقة  ق���ط���اع  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ع��ن��ي��ة 
اأ�شرتاليا  ك��ج��ه��از  االأ������ش�����رتايل، 
كفاءة  وجمل�س  ال��ط��اق��ة  لتنظيم 
الطاقة وجهاز اإدارة �شوق الطاقة، 
ف�����ش��اًل ع���ن ل���ق���اءات م��و���ش��ع��ة مع 
الطاقة  ����ش���رك���ات  ك����ربى  م������دراء 
االأ�����ش����رتال����ي����ة ورج�������ال االأع����م����ال 

واملخت�شني بالقطاع. 

ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وم���ا متتلكه  ج���اذب���ة 
وا�شرتاتيجي  ج��غ��رايف  ع��م��ق  م��ن 

كعا�شمة عاملية للطاقة«. 
وف���د  اأن  اإىل  االإ��������ش�������ارة  جت������در 
ال���دائ���رة ق���د ع��ق��د جم��م��وع��ة من 
االج��ت��م��اع��ات وال��ل��ق��اءات م��ع عدد 
من اأع�شاء حكومة والية فيكتوريا 
وكبار ممثلي اجلهات  االأ�شرتالية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا����ش���ت���ع���ر����س م�����ع�����ايل امل���ه���ن���د����س 
دائرة  رئي�س  امل��رر  عوي�شة مر�شد 
اأب����وظ����ب����ي؛ حم����اور  ال���ط���اق���ة يف 
للطاقة  للتحول  اأبوظبي  برنامج 
ب�شاأن  احلكومة  وخ��ط��ة  النظيفة 
وا�شتخدام  الطاقة  م�شادر  تنويع 
ي�شهده  وم����ا  امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة 
وحتديات  فر�س  من  القطاع  هذا 
وع���امل���ي���اً؛ وذل����ك يف كلمة  حم��ل��ي��اً 
فعاليات  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه  األ���ق���اه���ا 
“اأ�شبوع اأ�شرتاليا للطاقة” الذي 
من  الفرتة  خ��الل  اأعماله  عقدت 
11-14 يونيو اجلاري يف مدينة 
ما  مب�شاركة  االأ�شرتالية  ملبورن 
من  �شخ�شية   500 ع��ل��ى  ي��زي��د 
وامل�شوؤولني  والقادة  القرار  �شّناع 

وعاملياً  حملياً  الرائدين  ال�شركاء 
ت�����ش��رف عليها  ال��ت��ي  امل���ج���االت  يف 
الدائرة كالطاقة املتجددة، الطاقة 
الكهربائية، املياه، وتربيد املناطق. 
الدائرة  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
اأ�شرتاليا  “اأ�شبوع  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
“متتلك  معاليه:  قال  للطاقة”، 
لتعزيز  برناجماً طموحاً  اأبوظبي 
الطاقة  م�����ش��ادر  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد 
مدعوماً  وال��ن��ظ��ي��ف��ة  امل���ت���ج���ددة 
ب����اخل����ربات وال���ت���ج���ارب ال���رائ���دة 
م�شاركتنا  مكنتنا  وق��د  وامل��م��ي��زة. 
للطاقة من  اأ���ش��رتال��ي��ا  اأ���ش��ب��وع  يف 
اأب��������رز حم������اور هذا  ا����ش���ت���ع���را����س 
القطاع  رّواد  وتعريف  الربنامج، 
توفره  مبا  والعامل  اأ�شرتاليا  من 
اأب���وظ���ب���ي ودول������ة االإم���������ارات من 
ولوج�شتية  حتتية  وب��ن��ى  ق����درات 

اأ�شرتاليا  م��ن  ب��ال��ق��ط��اع  املعنيني 
وخمتلف اأنحاء العامل. 

امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذا احلدث  وت���اأت���ي 
ر�شمية  زي���ارة  هام�س  على  ال��ب��ارز 
لتعزيز  ت���ه���دف  اأ����ش���رتال���ي���ا  اإىل 
التعاون وتبادل اخلربات  عالقات 
يف جم�����االت ال���ط���اق���ة ب���ني اإم�����ارة 
اأب�����وظ�����ب�����ي واأب������������رز امل���وؤ����ش�������ش���ات 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ش����ة ه���ن���اك. 
على  كلمته  خ���الل  معاليه  واأك����د 
على  املتوا�شلة  الطلب  زي���ادة  اأن 
الطاقة حول العامل متثل فر�شة 
تعظيم  �شبيل  يف  اجلهود  لتوحيد 
الطاقة  م�����ش��ادر  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد 
امل���ت���ج���ددة وال��ن��ظ��ي��ف��ة، ع���رب عقد 
االبتكارات  وت�شجيع  ال�����ش��راك��ات، 
تقنياتها،  ل���ت���ط���وي���ر  ال����ه����ادف����ة 
ملقر  اأبوظبي  ا�شت�شافة  اأن  موؤكداً 

�شلمية  ن���ووي���ة  حم��ط��ة  اأول  ب��ن��اء 
ال�شرق  منطقة  يف  الطاقة  الإنتاج 
االأو�شط يف اأبوظبي والتي ت�شم 4 
مفاعالت بطاقة اإنتاجية 1،400 

ميجاواط لكل مفاعل. 
اأبوظبي  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
لال�شتثمار  ق�شوى  اأهمية  ت��ويل 
يف م�شاريع الطاقة املتجددة، ومن 
اإط��الق حمطة  ذلك  االأمثلة على 
من  ك����واح����دة  اأبوظبي”  “نور 
للطاقة  امل�شتقلة  امل��ح��ط��ات  اأك���رب 
العام  مطلع  ال��ع��امل  يف  ال�شم�شية 
قدرها  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  اجل���اري 
3.2 مليار درهم، وطاقة اإنتاجية 
ميجاواط،   1،177 ن��ح��و  ت��ب��ل��غ 
امل�����ش��اري��ع جاءت  ه���ذه  اأن  م���وؤك���داً 
الرامية  اخل���ط���ة  م���ع  ل��ت��ت��م��ا���ش��ى 
االإم����ارة  اع��ت��م��اد  ن�شبة  زي����ادة  اإىل 

املتجددة  الدولية للطاقة  الوكالة 
اع���رتاف  مب��ث��اب��ة  ه���ي  “اآيرينا” 
عاملي مبكانة االإمارة يف هذا املجال 

على م�شتوى العامل.  
وع����������ّرف م���ع���ال���ي���ه ب����ال����ت����ط����ورات 
ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا اإم������ارة 
اأب��وظ��ب��ي يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة على 
والعاملي  االإق���ل���ي���م���ي  امل�����ش��ت��وي��ني 
ا�شتخدام  �شمن برناجمها لزيادة 
والتي  النظيفة،  الطاقة  م�شادر 
ان��ط��ل��ق��ت ع��ل��ى اأر�������س ال����واق����ع يف 
�شاحب  ب��اف��ت��ت��اح   2013 ال���ع���ام 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
التي   ”1 “�شم�س  ملحطة  اهلل” 
الطاقة  لتوليد  اأك��رب حمطة  تعد 
الت�شغيل  قيد  امل��رك��زة  ال�شم�شية 
العمل على  ب��دء  تبعها  ال��ع��امل،  يف 

النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  ع��ل��ى 
عام  ب���ح���ل���ول   7% اإىل  ل��ت�����ش��ل 
بحلول   25% ثم  وم��ن   ،2020
 50% اإىل  2030، و���ش��واًل  ع��ام 

بحلول عام 2050. 
اإىل  كلمته  خ��الل  معاليه  واأ���ش��ار 
ال��ذي توؤديه دائ��رة الطاقة  ال��دور 
توّجهات  وحت���دي���د  ت��خ��ط��ي��ط  يف 
ال��ق��ط��اع يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، وفق 
م�����ا ت��ق��ت�����ش��ي��ه روؤي���������ة اأب���وظ���ب���ي 
االإم���ارات  وا�شرتاتيجية   2030
ذلك  يف  مب����ا   ،2050 ل��ل��ط��اق��ة 
اال�شرتاتيجية  امل����ب����ادرات  و���ش��ع 
الطاقة  م�����ش��ادر  وت��اأم��ني  لتنويع 
وف�����ق اأع����ل����ى م�����ش��ت��وي��ات اجل�����ودة 
يحقق  ومب��ا  ممكنة،  تكلفة  واأق���ل 
والبيئية  االقت�شادية  اال�شتدامة 
كافة  م��ع  بالتعاون  واالجتماعية 

على هام�س الزيارة الر�سمية لوفد الدائرة 

دائرة الطاقة يف اأبوظبي ت�شارك يف فعاليات »اأ�شبوع اأ�شرتاليا للطاقة« 
املرر ي�ستعر�س جتربة اأبوظبي الرائدة اأمام قادة و�سناع قرار القطاع من اأ�سرتاليا والعامل

ت�شهد الن�شخة التي �شت�شت�شيفها العا�شمة اأبوظبي يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س يف الفرتة ما بني 6 اإىل 10 اأكتوبر من هذا العام 
عدداً قيا�شياً من امل�شاركني والعار�شني للك�شف عن اأحدث االبتكارات 
املخت�س يف  و�شيجمع احلدث  والتخطيط.  والطرق  النقل  يف جمايل 
النقل يف  دائ��رة  تنظمه  وال��ذي  والطرق  للنقل  التحتية  البنى  جم��ال 
 5000 ي��ق��ارب  م��ا  للطرق  العاملية  اجلمعية  م��ع  بامل�شاركة  اأبوظبي 
خبريا يف جمال النقل، وي�شت�شيف املوؤمتر عددا كبريا من وفود الدول 
امل�شاركة واأجنحة خا�شة بهم، باالإ�شافة اإىل ا�شتقبال اأكر من 200 
عار�س من ال�شركات العاملية يف القطاعني العام واخلا�س، وم�شاركة ما 
ال يقل عن 40 وزيرا من جميع اأنحاء العامل. ويف اإطار اال�شتعدادات 
للموؤمتر الدويل للطرق اأبوظبي 2019، دعا معايل الدكتور عبداهلل 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف 

الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية، وزراء النقل والبنية 
التحتية يف 195 دولة من خالل ر�شالة �شخ�شية للم�شاركة يف املوؤمتر 
من  وه��ي  ل��ل��وزراء،  املخ�ش�شة  النقا�س  جل�شات  م��ن  ج���زءاً  وليكونوا 
اجلل�شات االأ�شا�شية التي يعقدها املوؤمتر الدويل للطرق بجميع دوراته 
تطبيق  ح��ول  وال��ت��ج��ارب  ب��االأف��ك��ار  للم�شاركة  فعالياته  اأج��ن��دة  �شمن 
اأحدث املعايري العاملية يف التخطيط، واإبرام اتفاقيات تعاونية جديدة 
ت�شهم يف ر�شم مالمح م�شتقبل البنى التحتية للطرق والنقل يف جميع 
اأنحاء العامل.. واأكد معاليه على اأهمية هذه الفعالية بالن�شبة لقطاع 
اجلمعية  م��ع  بالتعاون  النقل  دائ���رة  تنظمه  ال���ذي  و  ب��ال��دول��ة  النقل 
االقت�شادات”،  متكني  الثقافات،  “ربط  �شعار  حتت  للطرق،  العاملية 
ملناق�شة اآخر امل�شتجدات املتعلقة بتطوير �شبكات الطرق واأنظمة النقل 
املمار�شات  اأف�شل  وو�شع  ودرا�شة  الطرق،  على  امل��رور  حركة  ومراقبة 

واالب���ت���ك���ارات يف جم���ال امل���دن ال��ذك��ي��ة، وت��ط��وي��ر اإج������راءات ال�شالمة 
ومواجهة التحديات وامل�شائل اخلا�شة بالبيئة واال�شتدامة اإىل جانب 
تعزيز ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�س لدعم وتطوير البنى 
التحتية اخلا�شة بالطرق والنقل. �شتقام الدورة ال 26 للموؤمتر على 
مدار 5 اأيام حتت �شعار “ربط الثقافات، متكني االقت�شادات” وذلك 
احلدث  و�شي�شهد  باري�س،  يف  للطرق  العاملية  اجلمعية  مع  بالتعاون 
انعقاد اأكر من 50 جل�شة كحلقات نقا�س وور�شات عمل.  وي�شتعر�س 
النقل  و�شيا�شات  املبتكرة  النقل  خدمات  من��اذج  من  جمموعة  املوؤمتر 
التكنولوجية  التقنيات  ا�شتخدام  مو�شوع  �شيتناول  كما  امل�شتقبلية، 
يف  واال�شتثمار  واملوا�شالت،  الطرق  �شبكات  �شالمة  لتعزيز  احلديثة 
البنية التحتية ل�شبكة النقل، وا�شتدامة ومرونة طرق النقل الربية، 
واجل�شور واالأنفاق وكيفية دمج حلول النقل الذكي وموا�شيع اأخرى.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ن��ق��ل يف اأب��وظ��ب��ي اأم�����س اأن امل���وؤمت���ر ال����دويل للطرق 
ال�شاد�شة  ب���دورت���ه  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  ت�شت�شيفه  ال����ذي   2019
النطاق  وا�شعة  م�شاركة  وطلبات  اهتمام  �شهد  العام،  هذا  والع�شرين 
وغري  االأع�شاء  ال��دول  من  وذل��ك  والعاملي،  االإقليمي  امل�شتويني  على 
النقل  العاملية للطرق، والعار�شني من قطاعي  االأع�شاء يف اجلمعية 
يف  العاملية  املعايري  اأح��دث  ال�شتعرا�س  وال�شناعيني  التحتية  والبنى 
واال�شرتاتيجيات  واالب��ت��ك��ارات  التقنيات  اإىل  باالإ�شافة  التخطيط، 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ال�شناعة م��ن جميع  ت��ط��ورات  واآخ����ر 
املختلفة،  النقل  بو�شائل  املتعلقة  والق�شايا  للربامج  وعر�س  مناق�شة 
اأن  املتوقع  وم��ن  اال�شطناعي.   ال��ذك��اء  على  تعتمد  التي  وخ�شو�شاً 

خالل الجتماع ال�سنوي اخلام�س ل�سركاء »تطوير تربيد املناطق باملدن احلديثة« يف كوبنهاجن  

»بن �شعفار« ي�شارك يف جل�شات نقا�شية لبحث االآفاق امل�شتقبلية لتطوير تطبيق نظم  »تربيد املناطق« عامليًا
»ديوا« حتطم الرقم القيا�شي العاملي
 يف فرتة �شيانة التوربينات الغازية

••  دبي-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا« عن حتطيم الرقم القيا�شي العاملي يف 
فرتة ال�شيانة عن طريق اإعادة هند�شة عمليات االإ�شالح للتوربينات الغازية 
من فئة«4000F-SGT5” يف جممع حمطات جبل علي الإنتاج الطاقة 
الفح�س  ال�شيانة يف عمليات  اإكمال  الهيئة يف  املياه حيث جنحت  وحتلية 
الرئي�شة خالل 11 يوم عمل مقارنة برقم الهيئة ال�شابق “30 يوم عمل” 
التوربينات  توافرية  وزي��ادة   63% بن�شبة  ال�شيانة  ملدة  خف�شاً  ي�شكل  ما 
امل��ن��ت��دب الرئي�س  ال��ع�����ش��و  ال��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة �شعيد حم��م��د  ال��غ��ازي��ة. واأك����د 
العمل  موا�شلة  على  الهيئة  حر�س  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
برباجمها وخططها وم�شاريعها الرامية اإىل تعزيز املكانة التناف�شية على 
اأعلى م�شتويات االعتمادية والكفاءة  امل�شتوى العاملي والهادفة اإىل حتقيق 
والتوفري يف نفقات الت�شغيل وال�شيانة لتحقيق اال�شتدامة ال�شاملة ترجمًة 
ملحاور “روؤية االإمارات 2021” لتكون من اأف�شل دول العامل بحلول العام 
2021 و “خطة دبي 2021” التي و�شعت خارطة طريق لتوفري اأرقى 
اخلدمات احلكومية املتميزة. وكانت الهيئة قد و�شعت خطة لتحقيق هذا 
بت�شكيل  قامت  عندما   2016 العام  منذ  بتطبيقها  ب��داأت  حيث  االإجن���از 
فريق عمل من كوادر الهيئة املتميزين لتحطيم الرقم القيا�شي العاملي يف 
فرتة ال�شيانة للقيام بعمليات االإ�شالح على واحٍد من اأحدث واأكرب واأكفاأ 

التوربينات الغازية املنتجة للطاقة واملياه �شمن اأ�شطول الهيئة”.
ال��غ��ازي��ة اإىل ج��ان��ب التوربينات  ال��ت��ورب��ي��ن��ات  ت��وف��ر ه���ذه  ال��ط��اي��ر :  وق���ال 
الغازية”  التوربينات  لهذه  احل��راري  الناجت  على  تعتمد  “التي  البخارية 
ف�شاًل  الهيئة  تنتجها  التي  الكهربائية  الطاقة  % من   63.2 ن�شبته  ما 
عن 55 % من الطاقة احلرارية الالزمة النتاج املياه املحالة التي تقوم 
الهيئة بتوفريها على م�شتوى االإمارة مما يعك�س االأهمية اال�شرتاتيجية 
اإطالق  مت  امل�شروع  لهذا  التام  النجاح  ول�شمان  للهيئة  بالن�شبة  للم�شروع 
وا�شحة متا�شًيا  ا�شرتاتيجية  واأه��داف  بروؤية  للم�شروع معزز  ميثاق عمل 

مع روؤية الهيئة “كموؤ�ش�شة رائدة عاملياً م�شتدامة ومبتكرة.

ب�������االأمم  اخل������ا�������س  احلديثة” 
امل���ت���ح���دة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ت���دري���ب���ا حول 
تنفيذ اإجراءات م�شاريع الطاقة يف 
مدنهم بناء على اأف�شل املمار�شات 
اإىل  باالإ�شافة  الدولية،  واملعايري 
اإر�شادات اأ�شا�شية عن كيفية ت�شويق 
يف  املناطق  تربيد  اأنظمة  م�شاريع 

املدن احلديثة.
جدير بالذكر، اأن “اإمباور” تقدم 
املناطق الأكر من  خدمات تربيد 
1،090 مبنى، والأكر من 100 
األ����ف م��ت��ع��ام��ل ك��م��ا ت�����ش��ل القدرة 
من  اأك��ر  اإىل  لل�شركة  االإنتاجية 
01،43 مليون طن من التربيد، 
وت���ق���دم ال�����ش��رك��ة خ���دم���ات تربيد 
من  لعدد  للبيئة  �شديقة  مناطق 
امل�شاريع البارزة يف اإمارة دبي مثل 
واج��ه��ة دب���ي امل��ائ��ي��ة، وب��ل��و وات���رز، 
وجمموعة جمريا، وجمريا بيت�س 
ري���زي���دن�������س، وم���رك���ز دب����ي امل���ايل 
العاملي، واخلليج التجاري، ومدينة 
بحريات  واأب��������راج  ال��ط��ب��ي��ة،  دب����ي 
جمريا، ونخلة جمريا، ودي�شكفري 
جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي 
العاملية  واملنطقة  للت�شميم،  دب��ي 

لالإنتاج االإعالمي وغريها.

اأع�شاء  اأح���د  ال��دول��ي��ة يف غ��رف��ة دب���ي 
اأف�������ش���ل م�شروع  ف��ئ��ة  جل��ن��ة حت��ك��ي��م 

تعليمي وتدريبي.   
وج���ذب ج��ن��اح غ��رف��ة دب���ي، ال��ت��ي كانت 
راع����ي����اً م���ا����ش���ي���اً ل���ل���ح���دث، اأك������ر من 
الثالثة  االأي����ام  زي���ارة ط���وال   5000
الغرفة  ع��ق��د وف����د  ل��ل��م��وؤمت��ر، ح��ي��ث 
اجتماعات عديدة ولقاءة متنوعة مع 
خمتلف الوفود الزائرة للجناح، الذي 
والتقنيات  ال��راق��ي  بت�شميمه  مت��ي��ز 
احلديثة فيه، مع وجود جم�شم لربج 
الثالثية  ال��ط��ب��اع��ة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ا�شتح�شان  ال��ذي لقي  االأم���ر  االأب��ع��اد، 

زوار اجلناح.
اإق��ب��ااًل منقطع  ال��غ��رف��ة  ج��ن��اح  و�شهد 
امل����وؤمت����ر  زوار  ق����ب����ل  م�����ن  ال����ن����ظ����ري 
الغرفة  عرفت  حيث  فيه،  وامل�شاركني 
امل���������ش����ارك����ني وال�������������زوار ب����اخل����دم����ات 
تقدمها  التي  واملبادرات  والت�شهيالت 
وا�شتعر�شت  االأعمال،  ملجتمع  الغرفة 
ال��ف��ر���س اال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل���ت���وف���رة يف 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ت�شليط  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  دب����ي،  اإم�����ارة 
دبي،  االأع���م���ال يف  بيئة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
وال��دور الرائد الذي تلعبه الغرفة يف 

ت�شهيل حركة التجارة العاملية.
العاملي لغرف التجارة  وي�شم االحتاد 
 12،000 م���ن  اأك�����ر  ع�����ش��وي��ت��ه  يف 
غ��رف��ة جت�����ارة، ح��ي��ث ���ش��ه��دت ال����دورة 
م�شاركة  امل��وؤمت��ر  م��ن  ع�شر  احل��ادي��ة 
حوايل  يف  متحدثاً   80 عن  يزيد  ما 
وور�شة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ن��ق��ا���س  جل�شة   25
التجارة  تهم  املوا�شيع  متنوعة  عمل 

على طلب  كبري  ارتفاع  يف  ي�شاهم 
اأنظمة تربيد املناطق.

حتظى  وهي  املبادرة  انطالق  منذ 
ال�شعيد  ع���ل���ى  وا������ش�����ع  ب����اإق����ب����ال 
م����ن خمتلف  وامل���ح���ل���ي  ال���وط���ن���ي 
ممثلي  اإن�شم  حيث  العامل،  اأنحاء 
وكولومبيا  االأرج���ن���ت���ني  م���ن  ك���ل 
حتدياتهم  با�شتعرا�س  وماليزيا، 
لتطوير  ودوافعهم  واحتياجاتهم 

طاقة تربيد املناطق يف دولهم. 
بدعم اأهداف  و�شاهمت “اإمباور”، 

االأمم  ج����ه����ود  -دائ������م������ا-  ت����دع����م 
املتحدة، يف م�شاعدة بلدان لتنفيذ 
املناطق  ت���ربي���د  اأن���ظ���م���ة  ح���ل���ول 
املوفرة للطاقة، واأعرب عن اأهمية 
لتبني  والكفاءات  ا�شتثمار اجلهود 
حلول تربيد املناطق حول العامل، 
يف درا�شة  “اإمباور”  حيث �شاركت 
ع���ن ع���دد م���ن امل����دن وال��ت��و���ش��ع يف 
ا���ش��ت��خ��دام اأن��ظ��م��ة ال��ت��ربي��د داخل 
ارتفاع  اأن  اإىل  امل��دن. م�شريا  ه��ذه 
درج������ة احل��������رارة يف ه�����ذه امل�����دن، 

•• دبي-الفجر:

الرئي�س  �شعفار،  بن  اأحمد  �شارك 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة االإم�����ارات 
الأن�����ظ�����م�����ة ال�����ت�����ربي�����د امل�����رك�����زي 
خلدمة  م����زود  اأك����رب  “اإمباور”، 
ت����ربي����د امل����ن����اط����ق يف ال�����ع�����امل، يف 
اخلام�س  ال�������ش���ن���وي  االج����ت����م����اع 
تربيد  “تطوير  م��ب��ادرة  ل�شركاء 
اخلا�س  املناطق باملدن احلديثة” 
بالعا�شمة  للبيئة،  املتحدة  باالأمم 
ال��دمن��ارك��ي��ة ك��وب��ن��ه��اج��ن، خالل 
يونيو   14 اإىل   11 م��ن  ال��ف��رتة 

اجلاري. 
ومت افتتاح اجلل�شة بت�شليط ال�شوء 
ال��دور الذي لعبته املبادرة يف  على 
حول  املناطق  تربيد  اأنظمة  ن�شر 
اإليه  تو�شلت  م��ا  واأه��م��ي��ة  ال��ع��امل، 
من تطبيق لهذا النظام وفعاليته 

يف احلفاظ على البيئة. 
جل�شات  يف  ���ش��ع��ف��ار  ب���ن  و�����ش����ارك 
م�شتجدات  اآخ������ر  ع����ن  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
دول  يف  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  “�شناعة 
حلول  تبني  وت���ط���ورات  العامل”؛ 
تربيد املناطق فيها، كونه امل�شت�شار 
اأن��ظ��م��ة تربيد  ال�����دويل ل��ت��ط��ب��ي��ق 

وا�شرتاتيجية املبادرة، بتنفيذ ور�س 
تدريبية وار�شال فريقا متخ�ش�شا 
املختارة،  ال��ه��ن��دي��ة  امل���دن  لتقييم 
راجكوت وثني وبونه وكوميباتور؛ 
وذلك لدرا�شة هذه املناطق وو�شع 
خطة لتنفيذ اأنظمة تربيد املناطق 

املوفرة للطاقة.
عقد  ال���ذي  االج��ت��م��اع  وا�شتعر�س 
وت�شيلي  ال�شني  الهند  مب�شاركة 
و�شربيا و�شمال اأفريقيا وممثلون 
اإيطاليا،  م��ن��ه��ا  دول  ع�����دة  ع����ن 
النتائج  ت��رك��ي��ا، وك���وري���ا   ب��ل��غ��راد، 
امل���ب���ادرة خالل  ل��ه��ا  تو�شلت  ال��ت��ي 
ومتابعة  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  اج��ت��م��اع 
التو�شيات،  ت��ن��ف��ي��ذ  ���ش��ري  ك��ي��ف��ي��ة 
اإ�شافة اإىل مناق�شة اأبرز التحديات 
وا�شتعرا�س  امل�شتفادة،  وال��درو���س 
والدول  املقبل،  العام  عمل  خطط 
ا�شتخدام  ت��ع��ت��زم  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
باالإ�شافة  املناطق،  تربيد  اأنظمة 
عن  ت��دري��ب��ي��ة  ور���ش��ة  تلقيهم  اإىل 
املناطق  تربيد  مل�شاريع  الت�شويق 

يف املنطقة.
االجتماع  يف  امل�����ش��ارك��ون،  وت��ل��ق��ى 
مبادرة  ل�شركاء  اخلام�س  ال�شنوي 
باملدن  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  “تطوير 

املناطق يف العامل ولدوره املتوا�شل 
املناطق  ت��ربي��د  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
اإ�شافًة  ال���ع���امل���ي.  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
حوارية  جل�شة  يف  م�شاركته  اإىل 
التنفيذي  وامل���دي���ر  ال��رئ��ي�����س  م���ع 
املناطق  الدولية لتربيد  للجمعية 
)IDEA( ، عن اأهمية التوا�شل 
العاملي بني الدول؛ لتعزيز م�شرية 
تربيد  ت���ق���ن���ي���ات  ن���ح���و  ال����ت����ح����ول 
التربيد  الأن��ظ��م��ة  كبديل  امل��ن��اط��ق 
التقليدية؛ حيث مت خالل اجلل�شة 
ل�شوق  امل�شتقبلية  االآف��اق  مناق�شة 
الطاقة يف املنطقة وفر�س التو�شع 

يف تربيد املناطق.
خالل  �شعفار”،  “بن  و����ش���ل���ط 
النقا�شية  اجل��ل�����ش��ات  م�����ش��ارك��ت��ه 
باجتماع ال�شركاء، ال�شوء على دور 
االأمم  ج��ه��ود  دع��م  يف  اإمباور”   “
اأنظمة  تطبيق  يف  للبيئة  املتحدة 
ت���ربي���د امل���ن���اط���ق يف ج��م��ي��ع امل���دن 
تربيد  �شناعة  وتن�شيط  امل�شاركة 
املناطق على امل�شتوى العاملي ب�شكل 
عام باالإ�شافة اإىل كيفية التو�شع يف 
دول جديدة، وزيادة الوعي العاملي 

مبجال قطاع تربيد املناطق.
اإمباور  اإن  �شعفار”،  “بن  وق���ال 

•• ريو دي جانريو-الفجر: 

التجارة  لغرف  العاملي  االحت��اد  اأعلن 
املوؤمتر  ا�شت�شافة  دفة  ت�شليم  ر�شمياً 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  لغرف  ع�شر  ال��ث��اين 
اإىل اإمارة دبي يف العام 2021، وذلك 
احلادية  ال���دورة  فعاليات  اختتام  م��ع 
ع�����ش��ر ال���ت���ي ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا م����وؤخ����راً 
الربازيلية،  ج��ان��ريو  دب��ي  ري��و  مدينة 
العاملي  االحت��اد  اإط��الق  �شهدت  والتي 
ال��ت��ج��ارة وثيقة حت��ال��ف غرف  ل��غ��رف 
االأخري  اليوم  يف  املناخ  لدعم  التجارة 

للموؤمتر.
وك�شف االحتاد العاملي لغرف التجارة، 
عن  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  لغرفة  التابع 
ال��ت��ج��ارة لدعم  غ��رف  وثيقة حت��ال��ف 
امل����ن����اخ، ال���ت���ي ت�����ش��م��ن��ت ت��ع��ه��د غرف 
املعدل  حت��دي��د  على  بالعمل  ال��ت��ج��ارة 
العاملي لزيادة درجات احلرارة ب� 1.5 
درج���ة م��ئ��وي��ة، ودع���م ه��دف الو�شول  
بحلول  عاملياً  �شفر  انبعاثات  ل�شايف 
العام 2050، والتعاون مع القطاعني 
فعالية  حلول  الإيجاد  واخلا�س  العام 
الب�شمة  وخ��ف�����س  امل���ن���اخ���ي،  ل��ل��ت��غ��ري 
التجارة  غ��رف  لن�شاطات  الكربونية 

على الفور.
مواجهة  اأن  ع��ل��ى  ال��وث��ي��ق��ة  ورك�����زت 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ح���اج���ة م��ل��ح��ة، الأن 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ي��وؤث��ر ع��ل��ى اإم����دادات 
وقدرة  التحتية  البنية  ويدمر  امل��ي��اه، 
وثيقة  ودع���ت  ال��ت��ط��ور.  على  الكوكب 
ل�شمان  العاملي  ال��ت��ع��اون  اإىل  التعهد 
م�شتوى  على  مناخية  حلول  تطبيق 

حتقق  لالأملنيوم  االإم���ارات 
وفورات بقيمة 20.8 مليون 
االأول الن�شف  خالل  درهم 

 •• اأبوظبي-وام:

العاملية  االإم������ارات  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
حتقيقها  ع����ن  اأم���������س  ل���الأمل���ن���ي���وم 
وفورات يف التكاليف بقيمة 20.8 
مليون درهم خالل الن�شف االأول 
ال���ع���ام اجل�����اري ع���رب برنامج  م���ن 
الذي ت�شمن  املوظفني  اقرتاحات 
14000 فكرة خلف�س  اأكر من 
العمليات  وحت�������ش���ني  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
يف م�����واق�����ع ال���ع���م���ل م���ن���ذ ب���داي���ة 
ال�شركة  واأط��ل��ق��ت   .  2019 ع���ام 
رم�شان  �شهر  خ��الل  حملة  اأي�شا 
وتنفيذ  تكرمي  ت�شريع  اإىل  تهدف 
قدمها  التي  االإبداعية  املقرتحات 
ال�شركة  ك��رم��ت  ح��ي��ث  امل��وظ��ف��ون 
والفرق  وامل���ق���رتح���ني  امل�����ش��رف��ني 
امل�شاركة الذين قدموا اأفكارهم ومت 
تطبيقها، وقد اأثمرت احلملة عن 
تقدمي 5812 اقرتاحا وم�شروعا 
لتنفيذها  امل�����ش��ت��م��ر  ل��ل��ت��ح�����ش��ني 
خالل ال�شهر ما ميثل %41 من 
املقدمة  االقرتاحات  عدد  اإجمايل 
وقال  االآن.  حتى  تفعيلها  مت  التي 
الع�شو  كلبان  بن  جا�شم  اهلل  عبد 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���ن���ت���دب 
ل�شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم: 
التح�شني  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ت�����ش��ك��ل   «
امل�����ش��ت��م��ر ال���ت���زام���ا م���ت���وا����ش���ال يف 
لالأملنيوم  العاملية  االإم��ارات  �شركة 
وهي م�شوؤولية تقع على عاتق كل 

فرد يف ال�شركة.

واملوؤمترات،  للفعاليات  عا�شمة عاملية 
من  جعلت  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  وروؤي����ة 
واأ�شخم  الأك���رب  ع��امل��ي��ة  قبلة  االإم�����ارة 
على  ون��ح��ن  االقت�شادية.  الفعاليات 
ث��ق��ة ب�����اأن اإم�������ارة دب����ي ���ش��ت��ج��ع��ل من 
الن�شخة الثانية ع�شر للموؤمتر ن�شخة 
جناح  و�شيعزز  املقايي�س،  بكل  ناجحة 
املوؤمتر من �شمعة دبي ومكانتها على 

ال�شاحة االقت�شادية العاملية.« 
وعززت غرفة دبي �شراكتها مع غرف 
التجارة االأخ��رى خالل املوؤمتر الذي 
“ خ��ل��ق م�شتقبل  ���ش��ع��ار  اأق���ي���م حت���ت 
من  اأك���ر  ح�شره  وال���ذي  م�شرتك” 

العاملية  التجارة  غرف  �شبكة  ت�شخري 
التغري  مل���واج���ه���ة  اإج���������راءات  الت���خ���اذ 
االأعمال  بيئة  على  وتاأثرياته  املناخي 

وا�شتدامة االقت�شاد. 
واأ�شار بوعميم اإىل اأن ا�شت�شافة اإمارة 
دبي للدورة القادمة الثانية ع�شر من 
موؤمتر غرف التجارة العاملية يف العام 
نحو  ه��ام��ة  خ��ط��وة  ي��ع��ت��رب   ،  2021
تر�شيخ مكانة اإمارة دبي كوجهة عاملية 
امل���وؤمت���ر يعد  واأن  ل��الأع��م��ال، خ��ا���ش��ًة 
التجارة  لغرف  وجتمع  م��وؤمت��ر  اأك��رب 

حول العامل. 
دبي  ت��ع��د  قائاًل:”  بوعميم  واأ����ش���اف 

1000 م�شارك من 100 دولة حول 
العامل، حيث عقد وفد الغرفة برئا�شة 
�شعادة حمد بوعميم، مدير عام الغرفة 
�شل�شلة من اللقاءات واالجتماعات مع 
وق��ادة جمتمع  التجارة  روؤو�شاء غرف 

االأعمال امل�شاركني يف املوؤمتر.
و�شاركت الغرفة يف حتكيم اإحدى فئات 
جائزة م�شابقة غرف التجارة الدولية، 
والتي تعترب الربنامج العاملي الوحيد 
واملبادرات  امل�شاريع  وتقدير  لتكرمي 
التجارة  غ��رف  طبقتها  التي  املبتكرة 
وال�����ش��ن��اع��ة ح���ول ال���ع���امل، ح��ي��ث كان 
ح�شن الها�شمي، مدير اإدارة العالقات 

اأو�شع للو�شول اإىل اقت�شاديات نظيفة 
وم�شتدامة.

وق����ال ���ش��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، رئي�س 
االحت�������اد ال���ع���امل���ي ل���غ���رف ال���ت���ج���ارة، 
و�شناعة  جت��ارة  لغرفة  العام  وامل��دي��ر 
اإىل  ر���ش��ال��ة  اأر����ش���ل  اأن االحت�����اد  دب����ي 
اأع�شائه وخ�شو�شاً امل�شاريع ال�شغرية 
حتالف  وثيقة  خ��الل  من  واملتو�شطة 
غرف التجارة لدعم املناخ، اأنه حا�شر 
مل�شاعدتها على تطوير حلول مبتكرة، 
ملواجهة  م��ل��م��و���ش��ة  خ���ط���وات  وات���خ���اذ 
واالجتماعية،  االقت�شادية  التحديات 
يف  اأ�����ش����ا�����س  االحت��������اد  دور  اأن  ع���������اّداً 

اختتام ناجح مل�ساركة غرفة دبي يف املوؤمتر احلادي ع�سر لغرف التجارة العاملية يف ريو دي جانريو

دبي ت�شت�شيف الدورة ال� 12 ملوؤمتر غرف التجارة العاملية يف 2021
الدولية وعمل غرف التجارة العاملية.

ال��ذي ينظم كل عامني  املوؤمتر  ووف��ر 
املمار�شات،  اأف�شل  ال�شتعرا�س  من�شة 
وت��ب��ادل االأف���ك���ار ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي تلهم 
اأهم  االإب��داع��ي ح��ول  التفكري  اأمن���اط 
امل�شائل التي توؤثر يف العامل اليوم بدءاً 
من من الرتويج لالأ�شواق التناف�شية 

اإىل التعليم والتجارة. 
فعالياته  خ��الل  م��ن  امل��وؤمت��ر  وناق�س 
موا�شيع  املختلفة  وور���ش��ه  وجل�شاته 
ال�شاعة ومنها بناء املدن الذكية، ودور 
ال��و���ش��ول الأ�شواق  ال��ت��ج��ارة يف  غ���رف 
املتنامي  وال�������دور  و����ش���ف���اف���ة،  ع���ادل���ة 
وقيادة  االب��ت��ك��ار  يف  االأع���م���ال  ل�����رواد 
امل�شتدامة  التنمية  واأه��داف  التحول، 
والتغري املناخي باالإ�شافة اإىل التعليم 
القت�شاد  التعليمية  واملهارات  املتجدد 
املوؤمتر  �شي�شتعر�س  كما  امل�شتقبل. 
وفق روؤى حديثة تطوير اآليات ت�شوية 
البلوك  وتقنية  التجارية،  امل��ن��ازع��ات 
ت�شني، وت�شليط ال�شوء على مبادرات 
غرف التجارة لدعم امل�شاريع املتناهية 
ال�����ش��غ��ر وال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف 
ت��ع��ام��الت��ه��م م���ع ع��م��الئ��ه��م، ودف���رت 
والتجارة  للب�شائع  امل��وؤق��ت  االإدخ����ال 
يف  التجارة  غ��رف  ودور  االإلكرتونية، 
يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ا�شتثمار  حتفيز 
وم�شتقبل  التحتية،  البنية  م�شاريع 
املن�شاأ،  و���ش��ه��ادات  ال��ت��ج��ارة  م�شتندات 
التجارة  وت�شهيل  الرقمي  وال��ت��ح��ول 
وامل�������ش���اري���ع ال��ن��ا���ش��ئ��ة وغ����ريه����ا من 
املوا�شيع التي تدعم االقت�شاد العاملي 

وتناف�شيته.

بوعميم: دبي قادرة على تنظيم اأهم واأ�سخم الفعاليات القت�سادية 
واملوؤمتر يف 2021 �سيكون دلياًل اإ�سافيًا على املكانة العاملية لالإمارة 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي وبالتعاون مع �شركة اأبوظبي للخدمات العامة 
م�شروع اإن�شاء 23 ملعباً متنوعاً جلميع الريا�شات املحببة  اأعمال  – م�شاندة 
لدى رواد ال�شواطئ و هواة وحمرتيف الريا�شة يف �شاطئ احلديريات بح�شب 

املوا�شفات واملعايري الدولية للمالعب الريا�شية.
جلزيرة  املتكامل  التاأهيل  م�شروع  ا�شتكمال  اإط��ار  �شمن  امل�شروع  ه��ذا  وياأتي 
احلديريات، حيث اأ�شبح قبلة �شياحية ومق�شدا مف�شاًل ي�شتقطب اآالف الزوار 

نظرا لالإمكانات الرتفيهية والبيئية ال�شحية االآمنة ملرتادي اجلزيرة .
ومنظومة  مكونات  تطوير  على  احلر�س  كل  حري�شة  اأنها  البلدية  واأَ�شافت 
الإتاحة  وذل���ك  وال��ري��ا���ش��ي��ة  الرتفيهية  امل��راف��ق  وخ�شو�شا  التحتية  البنية 
اإليها،  ال��ق��ادم��ني  وال�شياح  وزواره����ا  اأب��وظ��ب��ي  �شكان  اأم���ام  امل��ت��ع��ددة  اخل��ي��ارات 
العاملية  اأبوظبي  ب�شمعة ومكانة  ، واالرتقاء  املجتمع  اإ�شعاد  اأ�شباب  واإيجاد كل 

كواحدة من اأجمل مدن العامل واأكرها ا�شتقطابا للزوار واالأعمال واملعي�شة 
واال�شتقرار .

وك�شفت بلدية مدينة اأبوظبي اأنها وبهدف تقدمي خدمات ح�شارية متكاملة، 
و�شمن منظومة اخلدمات الرقمية قد اأدرجت خدمة حجز املالعب املنت�شرة 
يف جزيرة احلديريات عرب من�شتها الذكية “ �شمارت هب” ، واإن نوافذ املن�شة 
واملجموعات  والهيئات  وال�شركات  االأف���راد  طلبات  ال�شتقبال  جاهزة  الذكية 
ب�شاأن حجز اأي ملعب من مالعب اجلزيرة ملمار�شة االأن�شطة الريا�شية ، و�شط 

خدمات راقية ومعايري �شحية وبيئية و�شالمة عامة متكاملة.
واأ�شارت البلدية اأنها وحر�شاً منها على اإ�شعاد املجتمع وتوظيف هذه املرافق 
الريا�شات  ملمار�شة  اأمامه  الفر�شة  واإت��اح��ة  �شحته،  تعزيز  اأج��ل  من  العاملية 
املختلفة والتمتع باأجواء اجلزيرة وخدماتها فاإن حجز املالعب جماين دون 
ال�شحية  واالأن�شطة  الريا�شة  ممار�شة  على  التحفيز  بهدف  وذل��ك  ر�شوم  اأي 

املفيدة.

وترحب  ت�شتقبل  اأن مالعب جزيرة احلديريات جميعها  البلدية  واأو�شحت   
بروادها من ال�شاعة 8:00 �شباحا حتى ال�شاعة 12:00 منت�شف الليل على 

مدار االأ�شبوع.
وقالت البلدية: اإن جزيرة احلديريات ت�شم حاليا 23 ملعباً متعدد االأغرا�س، 
ت�شمل يف جمموعات اأغلب الريا�شات الفردية واجلماعية وتتوزع على ال�شكل 

التايل :  
مرتا،    »32x41“ ملعب  ك��ل  م�شاحة   : �شاطئية  ق��دم  ك��رة  م��الع��ب    4   -

وبطاقة ا�شتيعابية 14 العباً. 
-  4 مالعب كرة قدم “ع�شب �شناعي” م�شاحة كل ملعب “35x50«  مرتا، 

وبطاقة ا�شتيعابية 14 العباً. 
“14x22«  مرتا،  : م�شاحة كل ملعب  ال�شاطئية  الطائرة  لكرة  -  ملعبان 

وبطاقة ا�شتيعابية 12 العباً
“22x14«  م���رتاً،  وبطاقة  ك��ل ملعب  ك��رة ط��ائ��رة : م�شاحة  4 مالعب   -

ا�شتيعابية 12 العباً.
وبطاقة  م����رتاً،    »28x15“ م��ل��ع��ب   ك��ل  م�شاحة   : �شلة  ك���رة  م��الع��ب   4  -

ا�شتيعابية 10 العبني.
- 4 مالعب كرة تن�س اأر�شي : م�شاحة كل ملعب”36x17«   مرتاً وبطاقة 
قد  كانت  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  الع��ب��ني.   4 ا�شتيعابية 
 2018 املا�شي  العام  من  مايو  �شهر  خ��الل  احلديريات  جزيرة  يف  افتتحت 
واحدا من اأجمل ال�شواطئ يف اأبوظبي، و�شرعان ما حتول �شاطئ احلديريات 
ال�شم�س  اأ�شعة  ال�شباحة واال�شتجمام حتت  املف�شلة ملحبي  اأكر الوجهات  اإىل 
، حيث ميتد �شاطئ ال�شباحة على م�شافة  600 مرت طويل ومب�شاحة كلية 
وال�شالمة،  االأم��ن  فيه جميع مقومات  وتتوافر   ، مربع  24000 مرت  تبلغ 
كما تتوافر فيه خدمات املنقذين طوال فرتة ال�شباحة باالإ�شافة اإىل خدمات 
االأمن على مدار ال�شاعة، وميكن لهواة ال�شباحة ق�شاء اأجمل االأوقات يف مياه 

ال�شاطئ النقية واالآمنة يومياً من �شروق ال�شم�س وحتى مغيبها.

•• املجر-نيريغيهازا-الفجر

قائد  رايتريير  كيفني  النم�شاوي  املت�شابق  تيم  فيكتوري  فريق  حقق جنم 
دراجة الفيكتوري 90 املركز االأول يف �شباق اأف�شل زمن �شمن جائزة املجر 
االأوروبية  القارات  الثانية من بطولة  املائية - اجلولة  الكربى للدراجات 

والتي اختتمت يف بحرية نيريغيهازا.  2019-
التي  الدولية  البطوالت  اأه��م  واح��دة من  االأوروب��ي��ة  القارات  وتعد بطولة 
تقام حتت مظلة االحتاد الدويل لل�شباقات البحرية -يو اأي ام- وباإ�شراف 
املجر  جولة  وت�شمل  البحرية  الريا�شية  لالأحداث  اأو-   2 -ات�س  موؤ�ش�شة 
2.3 و3.3  ونا�شئني  1 و2 و3   بي  واق��ف جي  الفئات منها  العديد من 
و�شيدات  وخم�شرمني  و3  و2   1 بي  جي  وجال�س  و�شيدات  وخم�شرمني 

واحلركات اال�شتعرا�شية.
ل�شدارة  اأهله  دقيقة   1:47:99 ق��دره  زمنا  النم�شاوي  املت�شابق  و�شجل 
يف  ج��رت  التي  االأوىل  اجلولة  يف  جناحه  بعد  الثانية  للمرة  الزمن  �شباق 
بفارق  اأندر�شون  دانيال  ال�شويدي  اأقرب مالحقيه  الربتغال متقدما على 
5:23 ثانية وباقي امل�شاركني يف هذه الفئة واللذين و�شل عددهم اإىل 12 

مت�شابقا.
لقبا عامليا  تيم  الفيكتوري  اإه��داء موؤ�ش�شة  اأن��ه ما�س نحو  رايتريير  واأك��د 
بلقب  ال��ف��وز  املا�شي يف  ال��ع��ام  االأوروب��ي��ة بعدما جن��ح  البطولة  ج��دي��دا يف 
بعد  اأي�شا حاليا  يت�شدرها  والتي   1 بي  واق��ف جي  فئة  العامل يف  بطولة 

م�شي ن�شف امل�شوار وختام جولتني.
ويت�شدر جنم فريق الفيكتوري تيم الرتتيب العام لفئة واقف جي بي 1 
قبل بداية جولة بحرية نيريغيهازا بر�شيد 75 نقطة ويطمح يف اإ�شافة 
واجلولة  املرتقبة  اخل��ت��ام  حمطة  اإىل  الو�شول  قبيل  النقاط  م��ن  امل��زي��د 
الثالثة من بطولة القارات االأوروبية التي ت�شت�شيفها العا�شمة الكرواتية 

زغرب نهاية �شهر يونيو اجلاري.

ا�ستكملت اإجناز 23 ملعبا ريا�سيا ذات موا�سفات عاملية  

بلدية مدينة اأبوظبي: مالعب �شاطئ احلديريات جاهزة ال�شتقبال روادها جمانًا.. وحجز املالعب عرب املن�شة الذكية »�شمارت هب«  

رايتريير ي�سري نحو اإحراز لقب واقف جي بي 1

فيكتوري تيم االأ�شرع يف جائزة املجر 
•• اأبوظبي-الفجرللدراجات املائية

واالآ�شيوي  االإم��ارات��ي  االحتادين  رئي�س  العتيبة  اأن�س  اأك��د 
للمالكمة نائب رئي�س االحتاد الدويل اأن االإم��ارات �شوف 
ت�شت�شيف بطولة اآ�شيا للنا�شئني يف اأكتوبر املقبل، واأنه جار 
حاليا الت�شاور الختيار املدينة التي �شتقام بها من بني مدن 
الدولة، م�شريا اإىل اأن اأجندة ن�شاط االحتاد االآ�شيوي لن 
اأعقاب  تتاأثر بارتباك امل�شهد يف االحتاد الدويل، وذلك يف 
جتميد ن�شاطه “موؤقتا” وا�شتقالة رئي�شه غفور رحيموف. 
ا�شتحداثها  مت  التي  القارية  البطولة  اأن  العتيبة  واأو�شح 
�شهر  ال��ك��وي��ت  يف  �شتقام  وال��ت��ي  �شنة   14 حت��ت  ل��ل��رباع��م 
اآ�شيا  واأن بطولة  تقام يف موعدها،  �شوف  املقبل  اأغ�شط�س 
�شهر  االإم�����ارات  اإق��ام��ت��ه��ا يف  امل��ق��رر  وال��ن��ا���ش��ئ��ات  للنا�شئني 

اأكتوبر املقبل على موعدها املتفق عليه.
اأي�شا بطولة  العام اجل��اري  ن�شاط  : تت�شمن خطة  وق��ال 
لل�شباب �شتقام يف منغوليا �شهر نوفمرب، واأخرى للمنتخبات 
دي�شمرب  اأوزبك�شتان  يف  �شتقام  �شنة   22 حتت  االأوليمبية 
االجتماع  ينعقد  �شوف  هام�شها  وعلى  اجل��اري،  العام  من 
اآخر  ملناق�شة  االآ�شيوي  التنفيذي لالحتاد  للمكتب  العادي 

امل�شتجدات وو�شع ت�شورات التطوير يف املرحلة املقبلة.
ل��ت��اأ���ش��ي�����س مقر  ال��رتت��ي��ب  اأن����ه ج���ار ح��ال��ي��ا  واأك����د العتيبة 
يف  املنظمة  ن�شاط  ملبا�شرة  اأبوظبي  يف  االآ�شيوي  لالحتاد 
كربى قارات العامل، واأن املقر اجلديد �شوف ميثل ركيزة 
اآ�شيا، م�شريا اإىل اأن �شهر  مهمة النطالقة اللعبة يف قارة 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  انتخابات  �شهد  املا�شي  اإب��ري��ل 
تايالند،  يف  اأقيمت  التي  البطولة  هام�س  على  االآ�شيوي، 
نوعية  نقلة  الإح���داث  و���ش��اق  ق��دم  ت�شري على  االأم���ور  واأن 
االنتخابي  للربنامج  تنفيذا  باللعبة  النهو�س  م�شاع  يف 
الذي تقدمت به وحققت من خالله الفوز بثقة اجلمعية 

العمومية.
اآل��ت اإليه  وع��ن امل��وق��ف يف االحت���اد ال���دويل بال�شبط وم��ا 
للمالكمة عوقب  ال���دويل  االحت���اد  العتيبة:  ق��ال  االأم���ور، 

االأوليمبية  اللجنة  قبل  م��ن  “موؤقتا”  ن�شاطه  بتجميد 
طريقة  على  التحفظات  بع�س  ل��وج��ود  نتيجة  ال��دول��ي��ة، 
املالية  االإدارة، وكذلك بع�س املمار�شات اخلا�شة بال�شوؤون 
جلنة  ت�شكيل  ا�شتتبع  مما  لتقديراتهم،  وفقا  واحلوكمة 
الدولية،  االأوليمبية  اللجنة  قبل  م��ن  للحقائق  تق�شي 
لالحتاد  االأ�شئلة  بع�س  بتوجيه  بالفعل  اللجنة  وق��ام��ت 
20 مايو  �شوي�شرا  بلوزان يف  اجتماع عقد  ال��دويل خالل 
اللجنة  عقدت  االجتماع  هذ  بعد  العتيبة:  وتابع  املا�شي. 
مايو   22 تاريخ  يف  �شحفيا  موؤمترا  الدولية  االوليمبية 
اأهمها جتميد ن�شاط االحتاد  واأعلنت فيه بع�س القرارات 
الدويل “اإداريا” اإىل ما بعد انتهاء مناف�شات دورة طوكيو 
االوليمبية يف 2020، مع ال�شماح مب�شاركة لعبة املالكمة 
والعبيها �شمن املناف�شات حتت ا�شراف اللجنة االأوليمبية 
الدولية، وعلى اأثر ذلك تقدم غفور رحيموف رئي�س االحتاد 
ال��ذي قدم  ال��دويل با�شتقالته ونحن نقدر له هذا املوقف 
فيه م�شلحة اللعبة على م�شلحته ال�شخ�شية، ويف حماولة 
املوقف مت  لتدارك  ال��دويل  التنفيذي لالحتاد  املكتب  من 
تكليف الدكتور حممد م�شتح�شن رئي�س االحتاد االفريقي 
بالقيام مبهام رئي�س االحتاد الدويل، ومتت الدعوة لعقد 
ال��دويل خالل  التنفيذي لالحتاد  للمكتب  ط��ارئ  اجتماع 
االأ�شبوعني املقبلني، من املرجح اأن يكون يف اأملانيا لتحديد 
انتخاب رئي�س جديد لالحتاد الدويل خلفا لغفور  موعد 
رحيموف، والبدء يف اتخاذ اإجراءات ت�شويب و�شع املنظمة 

الدولية من اأجل رفع قرار جتميد الن�شاط.
اأع�شاء  اأي م��ن  ت��وج��ه��ات م��ن  اأي���ة  اإذا ك��ان��ت ه��ن��اك  وع��م��ا 
رحيموف،  خ��الف��ة  اأج���ل  م��ن  للرت�شح  التنفيذي  باملكتب 
املمكن  م��ن  ولكنه  الأوان���ه  �شابق  االأم���ر  ه��ذا  العتيبة:  ق��ال 
اأن تظهر بوادره يف االجتماع الطارئ الذي �شيعقد خالل 
خلو�س  نيته  ينف  اأو  يوؤكد  مل  فيما  املقبلني،  االأ�شبوعني 
ال��دويل مكتفيا  املناف�شة على من�شب رئي�س االحت��اد  هذه 
بالقول باأن االأمر �شابق الأوانه واأنه �شيعلن موقفه النهائي 

بعد االجتماع الطارئ.

االإمارات ت�شت�شيف بطولة اآ�شيا 
لنا�شئي املالكمة اأكتوبر املقبل

•• كلباء -الفجر

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب  اإط�����ار   يف 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
االهتمام  نحو  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
باالألعاب الفردية والعمل على ن�شرها يف �شبيل 
وبناء  الريا�شات  تلك  يف  اأب��ط��ال  وخلق  اإي��ج��اد 
قام  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  توجيهات  على 
املدفع  عي�شى  ي�شم جمال  ال��ذي  ال��ن��ادي  وف��د 
االأمني العام وعمر نعمان اآل علي االأمني العام 
ال�شارقة  ب��اإم��ارة  اللعبة  ن�شر  م�شوؤول  امل�شاعد 
ورج���ائ���ي ال�����ش��و���ش��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للنادي 

الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  كلباء  احت���اد  ل��ن��ادي  ب��زي��ارة 
املزروعي  خلفان  �شعيد  مع  الوفد  التقى  حيث 
االأمني العام للنادي وعي�شى بن هويدن م�شرف 
االألعاب الفردية  ومت تبادل االآراء حول اأف�شل 
�شمن  واإدخالها  ال�شطرجن  لعبة  لن�شر  ال�شبل 
اأن�����ش��ط��ة ال��ن��ادي وق���د ق���رر ال��ن��ادي م��ن خالل 
ات�شال رئي�س جمل�س االإدارة ب�شرورة واأهمية 
املو�شم  يف  النادي  اأن�شطة  �شمن  اللعبة  اإدخ��ال 

الريا�شي احلايل
بالتجهيزات  ال���ن���ادي  دع���م  ع��ل��ى  االت���ف���اق  ومت 
الالزمة للعبة من قبل نادي ال�شارقة لل�شطرجن 
املرحلة  خ�����الل  م������درب  ت��خ�����ش��ي�����س  وك����ذل����ك 

احلالية للعمل على بناء قاعدة �شطرجنية من 
اأبناء كلباء واملناطق التابعة لها.

املكلفة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
لعبة  واإدخ���ال  ب��زي��ارات  قامت  اللعبة قد  بن�شر 
ال�شطرجن يف بع�س مدار�س مدينة كلباء وعلى 
كمقدمة  بكلباء  االإجن��ل��ي��زي��ة  امل��در���ش��ة  راأ���ش��ه��ا 
اأن�شطته  �شمن  بالنادي  واعتمادها  الإدخالها 
�شعادة  برئا�شة  بالنادي  امل�شوؤولون  اأبدى  حيث 
علي ح�شني كانو اللوغاين  رئي�س جمل�س اإدارة 
اهتمامهم  املجل�س  اأع�����ش��اء  واإخ���وان���ه  ال��ن��ادي 

باإدخال اللعبة يف النادي 
عبد  بن  �شعود  ال�شيخ  اأ���ش��اد  اأخ��رى  ناحية  من 

ال��ع��زي��ز امل��ع��ال رئ��ي�����س ن���ادي ال�����ش��ارق��ة الثقايف 
جمل�س  واأع�����ش��اء  رئ��ي�����س  ب��ت��ج��اوب  لل�شطرجن 
اإدارة احتاد كلباء باإدخال اللعبة �شمن اأن�شطة 
ن���ادي احت���اد ك��ل��ب��اء خ���الل ه���ذا امل��و���ش��م والذي 
ال�شطرجن  باأهمية ريا�شة  يوؤكد على قناعتهم 
خللق جيل من اأبناء املنطقة قادر على املناف�شة 
يف الريا�شات الذهنية والفردية والتي تتما�شى 
ال�شمو حاكم  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  و  روؤي����ة  م��ع 
ال�����ش��ارق��ة وم���وؤك���دا ب����اأن اأب���ن���اء م��ن��ط��ق��ة كلباء 
بحاجة ما�شة لتلك الريا�شات الفردية لوجود 
عدد كبري من املواهب من اأبناء املنطقة متمنيا 

للنادي التوفيق والنجاح .

بعد لقاء م�سوؤويل نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن

نادي احتاد كلباء يقرر اإدخال لعبة ال�شطرجن �شمن اأن�شطته

انتزع االإ�شتوين اأوت تاناك )تويوتا( �شدارة بطولة العامل للراليات رغم 
حلوله خام�شا يف رايل �شردينيا االإيطايل، املرحلة الثامنة من بطولة 
العامل، والتي فاز بها االإ�شباين داين �شوردو )هيونداي( م�شتغال عطال 

ميكانيكيا يف �شيارة االإ�شتوين يف املرحلة اخلا�شة االأخرية.
وحل الفنلندي تيمو �شونينن )فورد فيي�شتا( ثانيا بفارق 13،7 ثواٍن 
بفارق  ثالثا  )هيونداي(  ميكل�شن  اأندريا�س  وال��روج��ي  الفائز،  خلف 

ثواٍن.  32،6
وقال �شوردو “اإنه اأمر مذهل! ال كلمات لو�شف هذا الفوز. رغم خطاأ 
باأن  اآ�شف الأوت”، علما  )اأنا(  رائع.  تاناك، فالفوز  امليكانيكي(  )العطل 

االإ�شباين اأحرز الفوز الثاين يف م�شريته، واالأول منذ 2013.
وانتزع تاناك املركز االأول يف الرتتيب العام بر�شيد بفارق اأربع نقاط 

الذي  اأوجييه  �شيبا�شتيان  الفرن�شي  املا�شية  ال�شتة  االأع��وام  بطل  اأم��ام 
ف�شل يف التواجد بني املراكز التي اأ�شحابها نقاطا لكنه ك�شب 4 نقاط 
يف مرحلة “باور �شتايدج” بحلوله ثانيا اأمام البلجيكي اأوليفييه نوفيل 
�شاحب املركز ال�شاد�س يف مرحلة اليوم، والذي نال 3 نقاط يف مرحلة 

�شتايدج«. “باور 
- ترتيب اخلم�شة االأوائل يف رايل �شردينيا:

�شاعات  3:32.27،2 )هيونداي(  �شوردو  داين  االإ�شباين   1-
ثانية  13،7 بفارق  فيي�شتا(  )فورد  �شونينن  تيمو  الفنلندي   2-

ث  32،6 بفارق  )هيونداي(  ميكل�شن  اأندريا�س  الروجي   3-
ثانية  33،5 بفارق  فيي�شتا(  )فورد  اإيفانز  اإلفني  الربيطاين   4-

دقيقة  1:30،1 بفارق  ياري�س(  )تويوتا  تاناك  اأوت  االإ�شتوين   5-

- ترتيب بطولة العامل بعد املرحلة الثامنة:
نقطة  150 )تويوتا(  تاناك  اأوت  االإ�شتوين   2-

146 )�شيرتوين(  اأوجييه  �شيبا�شتيان  الفرن�شي   1-
143 )هيونداي(  نوفيل  تيريي  البلجيكي   3-

78 فورد(  )اأم-�شبورت  اإيفانز  اإلفني  الربيطاين   4-
62 فيي�شتا(  )فورد  �شونينن  تيمو  الفنلندي   5-

- ترتيب ال�شانعني
242 هيونداي   1-

198 تويوتا   2-
170 �شيرتوين   3-

152 فورد  �شبورت  اأم   4-

�شوردو يفوز وتاناك ينتزع �شدارة بطولة العامل برايل �شردينيا
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•• ال�صارقة-الفجر

الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  ينظم 
التخطيط  دائ������رة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
برناجماً  ب���ال�������ش���ارق���ة  وامل�������ش���اح���ة 
االآزور  وج��زر  الربتغال  يف  تدريبياً 
 25 اإىل   14 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
يونيو اجلاري للمدربني القياديني 
ب��ه��دف مم��ار���ش��ة وت��ط��وي��ر مهارات 
اأف�شل  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ني واالط�����الع 
رحالت  اإدارة  ف��ن��ون  يف  امل��م��ار���ش��ات 
والبحرية  اجل���ب���ل���ي���ة  امل����غ����ام����رات 
والربية والتوعية بثقافة املغامرات 

يف االإمارة.
ي��اأت��ي ذل��ك يف اإط���ار ت��ع��اون جمل�س 
ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي م����ع دائ�����رة 
بال�شارقة  وامل�����ش��اح��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ريا�شات  م�����ش��روع  واإدارة  الإن�����ش��اء 
ال�شرقية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل���غ���ام���رات 
ال�شمو  ل��دع��م ���ش��اح��ب  وا���ش��ت��ك��م��اال 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
احليوية  للم�شاريع  ال�شارقة  حاكم 
يف املنطقة ال�شرقية ولتنظيم عملية 
اجلبلية  امل�شارات  واإدارة  ا�شتخدام 
واالأن�شطة املرافقة لها واإعداد كادر 

وطني الإدارة هذا امل�شروع وامل�شاريع 
املماثلة لها يف االإمارة.

الرتكيز  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
امل�شاركني  ل��دى  ال��ق��وة  ن��ق��اط  على 
االإيجابي  وال��ت��اأث��ري  ال��ه��م��م  ورف����ع 
املبادئ  تعميق  خ��الل  م��ن  والفعال 
وال���ق���ي���م امل��ج��ت��م��ع��ي��ة االإم����ارات����ي����ة 
منهجا و�شلوكا وتعامال من خالل 
االح��ت��ك��اك امل��ب��ا���ش��ر م���ع ن��خ��ب��ة من 
املتميزين  واالأكادمييني  القياديني 
وامل��������درب��������ني ل���ت���م���ك���ني ال������ق������درات 
وفقا  فعالية  اأك��ر  ب�شكل  وامل��واه��ب 
والعاملية  املحلية  املمار�شات  الأف�شل 
امل�شاريع  اإ����ش���ت���دام���ة  ي���خ���دم  مب����ا 
اخلا�شة باملغامرات واملحافظة على 
مهارات  الربنامج  وي�شيف  البيئة 
الربية  الرحالت  اإدارة  ويعزز  اأكر 
ي�شاهم  واجل��ب��ل��ي��ة اخل��ارج��ي��ة مم��ا 
امل�شاريع  الإدارة  امل��ه��ارات  �شقل  يف 
واملنطقة  االإم����������ارة  يف  ال����ق����ادم����ة 

ال�شرقية.
الدكتور  ال���رح���ل���ة  ع��ل��ى  وي�������ش���رف 
ال�شيخ عبد العزيز بن علي النعيمي 
“ وم�شاعده  االأخ�����ش��ر  ال�����ش��ي��خ   “
احلمادي  ح�����ش��ن  ����ش���امل  ال���دك���ت���ور 
باالأكادميية  ال���ت���دري���ب  م�����ش��ت�����ش��ار 

الب�شرية وم��درب يف  امل��وارد  وخبري 
مب�شاركة  ال��ق��ي��ادات  م��ه��ارات  �شقل 
العبيديل  ���ش��ل��ط��ان ح�����ش��ن  ك��ل م��ن 
املغامرات  ري���ا����ش���ات  اإخ��ت�����ش��ا���ش��ي 
ح�شن  وع���ب���دال���رح���م���ن  ب��امل��ج��ل�����س 
ري���ا����ش���ات  م��������درب يف  ال���ع���ب���ي���ديل 
اجلبلي  وال���ت�������ش���ل���ق  امل�����غ�����ام�����رات 
وال������رح������ال������ة امل����ه����ن����د�����س ع����دن����ان 
جا�شم  وال����دك����ت����ور  ع���ب���دال���رح���م���ن 
يف  وم����������درب  حم����ا�����ش����ر  ع����ل����ي  اآل 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة وت�����ش��ت��م��ل على 
للتعرف  ل�شبونة  مدينة  اإىل  زي��ارة 
وقالعها  وثقافتها  تاريخها  على 
بجانب  الربتغال  اأ���ش��رار  واإكت�شاف 
جزر  اأج��م��ل  يف  القيادية  امل��غ��ام��رات 

تقع  ال��ت��ي  االآزور”  “جزر  ال��ع��امل 
و�شط املحيط االأطل�شي.

وق������ال ال�������ش���ي���خ ���ش��ق��ر ب����ن حممد 
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي 
الريا�شي “ نحن يف املجل�س �شعداء 
ب��ال��ت��ك��ام��ل وال���ت���ع���اون م���ع خمتلف 
يف  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر 
املبادرات  وتفعيل  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة 
توجيهات  ت��دع��م  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وروؤى 
يتعلق  م��ا  بكل  لالهتمام  ال�شارقة 
ال�شاملة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ب��و���ش��ع 
ال����ت����ي ت���ه���م ال����ق����ط����اع ال���ري���ا����ش���ي 
باالإمارة واإعداد القيادات الريا�شية 
وقيادات امل�شتقبل يف جميع املجاالت 
ون�شائحهم  ال���ري���ا����ش���ة  وم���ن���ه���ا 
القيم  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ال��غ��ال��ي��ة 
بالريا�شة  �شموه  واهتمام  والعادات 
البا�شمة  االإم����ارة  يف  وال��ري��ا���ش��ي��ني 
وحر�شه الدائم على اأن تكون اإمارة 
واإمارة  ب��ه  يحتذى  مثاال  ال�شارقة 
زاخرة بالقيادات الريا�شية املثالية. 
بدوره رحب �شعادة املهند�س �شالح 
دائرة  م�شت�شار  امل��ه��ريي  ب��ط��ي  ب��ن 
بال�شارقة  وامل�����ش��اح��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ب��امل�����ش��ارك��ة م���ع خم��ت��ل��ف ال���دوائ���ر 

امل�شاريع  خم��ت��ل��ف  يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
واملبادرات التي تخدم اإمارة ال�شارقة 
وم�����ش��اري��ع��ه��ا احل���ي���وي���ة وم����ن هنا 
نتطلع للتعاون مع جمل�س ال�شارقة 
املغامرات  م�����ش��روع  يف  ال��ري��ا���ش��ي 
وت��اأه��ي��ل ال���ك���ادر امل��ن��ا���ش��ب الإدارت�����ه 
الربامج  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ����الل  م���ن 
واالإ�شتفادة من  املختلفة  التدريبية 
التجارب اخلارجية وعك�شها حمليا 
واكت�شاب  ال��ت��اأه��ي��ل  يف  ي�شاهم  مم��ا 
ع��ل��ى م�شاريع  ل��الإ���ش��راف  امل���ه���ارات 
منها  البا�شمة  االإم����ارة  يف  مماثلة 
مركز املغامرات ميا ي�شب يف �شالح 
فيها  وامل�شاركة  الثقافة  ه��ذه  ن�شر 
واإب���راز مكانة االإم���ارة واالإ���ش��ه��ام يف 

ن�شر برامج الرحالت واملغامرات.
اأك��د �شعادة عي�شى هالل  من جهته 
ملجل�س  ال����ع����ام  االأم�������ني  احل����زام����ي 
املجل�س  حر�س  الريا�شي  ال�شارقة 
على امل�شاركة يف مثل هذه الربامج 
والقيادية  واملجتمعية  الريا�شية 
م�����ن خ������الل ن���خ���ب���ة م�����ن ال�����ك�����وادر 
اأف�شل  ع��ل��ى  ل���الط���الع  ال��ق��ي��ادي��ة 
الرحالت  اإدارة  فنون  يف  املمار�شات 
والبحرية  اجل��ب��ل��ي��ة  وامل����غ����ام����رات 
ومهاراتها املختلفة بهدف تاأهيلهم 

ال�شرقية  باملنطقة  امل�شاريع  الإدارة 
مما ي�شاهم يف ن�شر ثقافة املغامرات 
العديد  ال�شبابية  القيادات  يك�شب 
الريا�شية  وامل��ه��ارات  م��ن اخل���ربات 
وال��ق��ي��ادي��ة م���ن اأج����ل ال��ع��م��ل على 
ه����ذه الربامج  مل��ث��ل  ت��ن��ظ��ي��م مم��ي��ز 
هذه  وترجمة  البا�شمة  االإم���ارة  يف 
ع����رب خمتلف  ال���ف���ع���ال���ة  ال����ربام����ج 
امل�����ش��ارك��ات امل��ف��ي��دة. وق����ال “ نحن 
ال�شباب  ت���اأه���ي���ل  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ون 
واإدارة  تنظيم  يف  منهم  لال�شتفادة 
والفعاليات  امل�������ش���اري���ع  خم���ت���ل���ف 
ال���ري���ا����ش���ي���ة يف جم�����ال ال���رح���الت 
ال��ت��ي ت�شكل  اجل��ب��ل��ي��ة وامل���غ���ام���رات 
ري��ا���ش��ي��ة ج��دي��دة لالإمارة  اإ���ش��اف��ة 
بالريا�شة  الوا�شع  االهتمام  يف ظل 
يهدف  حيث  حياة  اأ�شلوب  وجعلها 
اإىل نقل هذه التجارب اإىل  املجل�س 
ب�شكل عام واملنطقة  ال�شارقة  اإم��ارة 
ال�شرقية ب�شكل خا�س والعمل على 
اأن تكون ثقافة املغامرات من �شمن 
املقبلة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  االه���ت���م���ام���ات 
فعاليات  تكون  اأن  على  والت�شجيع 
ال���رح���الت وامل���غ���ام���رات ك��ث��ق��اف��ة يف 
االإمارة �شمن ا�شرتاطات ال�شالمة 

ومعايريها العاملية.

»ال�شارقة الريا�شي« يعزز مهارات املدربني القياديني بدورات يف الربتغال

•• لوي�صفيل - كنتاكي-الفجر

“ وال��ذي يعود لفريق ب��رييل واملالك  ام  “ ار بي تك�شا�س هولد اي  ت��وج املهر 
االإماراتي خالد علي االإبراهيم بلقب املحطة االأمريكية الثالثة لكاأ�س �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�شيلة بن�شختها ال�شاد�شة والع�شرين 
التي �شهدها م�شمار ت�شر�شل داونز الرملي مبدينة لوي�شفيل بوالية كنتاكي .

وجاءت حمطة اأمريكا وهي الثالثة بعد م�شر وفرن�شا لتوؤكد على املكانة العاملية 
ل�شل�شلة ال�شباقات بن�شختها ال�شاد�شة والع�شرين التي تقام برعاية كرمية من 
“حفظه اهلل”  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ال�شديدة  والتوجيهات  الكبرية  املتابعة  امل�شلحة يف ظل  للقوات  االأعلى  القائد 
ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
وامل�شامري  ال�شباقات  واأك��رب  اأه��م  يف  االأ�شيل  العربي  اخليل  الإع��الء  الرئا�شة 
العاملية وت�شجيع املربني واملالك واملدربني برعاية اخليل العربي الذي يعك�س 
املكانة الكبرية لرتاث االإمارات االأ�شيل والعمل على دعم خطط احلفاظ على 
م�شريته ان�شجاما مع روؤية ونهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

.  « ثراه  اهلل  “ طيب 
واأقيمت مناف�شات الكاأ�س اأم�س االأول �شمن مهرجان داونز افرت دارك ال�شهري 
األف   50 اأك��ر من  11 �شوطا وبح�شور  120 خيال يف  ال��ذي �شهد م�شاركة 

اأم�شية كبرية  العريق يف  امل�شمار  ال�شباق من مدرجات ومن�شات  تابع  متفرج 
تخللتها العديد من الفعاليات امل�شاحبة والن�شاطات الرتفيهية واملو�شيقية.

الكبرية  �شباقات اخليل  تك�شا�س هولد والدة بطل جديد يف عامل  وميثل فوز 
�شاحب  لكاأ�س  االأمريكية  املحطات  اأبطال  يف  التنوع  1” وا�شتمرار  “ جروب 
ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�شيلة كما ي�شكل جناحا مهما ملالك 
واأكرب حمافل  اأهم  القوي يف  بتواجدهم  املميز  املواطنني وم�شوارهم  اخليول 
اخليول العاملية االأمر الذي يعزز م�شرية ريادة االإمارات واإجنازاتها الكبرية يف 

�شباقات اخليل العاملية.
جمل�س  يف  الفنية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  املهريي  �شعيد  ت��وج  ال�شباق  ختام  ويف 
نيكول  وامل���درب���ة  م��الك��ه  بح�شور  باللقب  ب���رييل  ف��ري��ق  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي 

روجريي والفار�س غابرييل �شايز.
وهناأ �شعادة في�شل الرحماين م�شت�شار جمل�س اأبوظبي الريا�شي م�شرف عام 
ال�شباقات فريق برييل املتوج بلقب املحطة الثالثة االأمريكية للكاأ�س الغالية، 
م�شيدا بح�شور املالك االإماراتي خالد علي االإبراهيم والذي عزز من تنامي 
اخليل  �شباقات  م�شامري  يف  االإم��ارات��ي��ني  للمالك  الفاعل  احل�شور  م�شهد 
اأن االأمر يعك�س حر�شهم الكبري على م�شاعفة املنجزات التي  العاملية، مبينا 

ت�شجلها الدولة يف عامل اخليل وال�شباقات.
وقال اإن ما �شهده �شباق املحطة االأمريكية ميثل اإ�شافة كبرية مل�شرية الن�شخة 
ال�شاد�شة والع�شرين ودورها الريادي يف دعم م�شاعي االإمارات ونهجها يف عام 

العربي وتعزيز  التطوير الإعالء اخليل  الت�شامح والعمل على تر�شيخ خطط 
مكانته يف م�شهد ال�شباقات العاملية.

ت�شاعف  التي  املهمة  واملنجزات  املخرجات  بقيمة  “ نحن فخورون   : واأ�شاف 
للخيل  ال��ك��ب��رية  ال�شباقات  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي  وحت��ف��زن��ا  م�شريتنا  جن��اح��ات 
مالك  بها  يتواجد  كبرية  عاملية  حمطة  اأم��ري��ك��ا  �شباق  ميثل  حيث  العربية 
وم���درب���ون وف��ر���ش��ان ي�����ش��ارك��ون يف دي���رب���ي ك��ن��ت��اك��ي ال��ت��اري��خ��ي وغ���ريه���ا من 
ال�شهل وامنا  باالأمر  املهرجانات لي�س  العاملية فالتواجد مبثل هذه  ال�شباقات 
التزامنا الكبري بتقدمي اخلطط واال�شرتاتيجيات الطموحة لتحقيق  يعك�س 
االإ�شافة والب�شمات الكبرية يف اأجندة كل عام، م�شيدا بتوجيهات وروؤية �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان واهتمامه الكبري الذي يدفعنا نحو املقدمة 

والنجاح«.
واأعرب عن بالغ االعتزاز بالنجاح الكبري واملبهر الذي حققه ال�شباق مبحطته 
االأمريكية الثالثة وعك�س االهتمام اجلماهريي واالأ�شداء االإعالمية االأمريكية 
الوا�شعة وامل�شاركة املميزة وامل�شتوى الفني الذي يظهر به ال�شباق حيث ن�شهد 
يف كل عام بطال جديدا ما يعك�س قوة وقيمة ال�شباق والطموحات الكبرية التي 
تراود اجلميع من اأجل حتقيق لقب الكاأ�س الغالية، موؤكدا اأن هذا االأمر يدل 
على امل�شرية التاريخية املميزة ل�شل�شلة �شباقات الكاأ�س الغالية ودورها الكبري 

يف ترك االأ�شداء الوا�شعة يف كل حمطة من حمطاتها التي تطوف العامل.
من جانبه اأعرب �شعادة كيفن فليري رئي�س م�شمار ت�شر�شل داونز عن فخره 

بال�شراكة امل�شتمرة مع دولة االإمارات عرب تنظيم كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
هذه  اأن  موؤكدا  التوايل،  على  الرابع  للعام  االأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة 
ال�شراكة تثمر يف كل عام عن جناحات مهمة وت�شهم يف حتقيق االإ�شافة الكبرية 
ل�شباقاتنا وت�شاهم يف حتفيز املالك واملربني واملدربني على االهتمام باخليل 
العربي ورعايته وتوفري كل مقومات النجاح مل�شريته، متقدما بالتهنئة لدولة 

االإمارات بعد ختام املحطة الثالثة و�شط جناحات كبرية واأ�شداء وا�شعة.
ملكانته  �شنوية  ب�شفة  هذا احلدث  باحت�شان  يفخر  ت�شر�شل  م�شمار  اإن  وقال 
العامل  يف  الكال�شيكية  ال�شباقات  اأهم  اأحد  ه  بعدِّ التاريخية  وم�شريته  العاملية 
ونطمح لتحقيق املزيد من التعاون لتكري�س جتارب ناجحة للطرفني وتقوم 
اأكرب  ب�شفة  االهتمام  م�شتوى  برفع  واال�شطبالت  امل��زارع  وت�شجيع  دعم  على 

باخليل العربي.
وتقدم �شعيد املهريي مدير اإدارة ال�شوؤون الفنية يف جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
بالتهنئة والتربيكات للقيادة الر�شيدة مبنا�شبة النجاحات واالأ�شداء الكبرية 
التي رافقت ختام املحطة الثالثة يف الواليات املتحدة االأمريكية وبالتحديد يف 
م�شمار ت�شر�شل داونز موطن كنتاكي ديربي والربيدرز كاب، مبينا اأن م�شاركة 
االأ�شواط  وع��دد  االإعالمي  واالهتمام  الكبري  اجلماهريي  واحل�شور  النخبة 
وحجم امل�شاركة فيها والتفاعل بكافة االأن�شطة والفعاليات امل�شاحبة يدل على 
مدى اأهمية التواجد مبثل هذه املحافل الكبرية التي ت�شهم يف تعريف العامل 

باإ�شهامات االإمارات وروؤية قيادتها الر�شيدة الإعالء اخليل العربي االأ�شيل.

»تك�شا�س هولد« بطال لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف حمطته االأمريكية

م�شاعد مدرب م�شر: اجلماهري 
هم الورقة الرابحة

اأكد املدرب امل�شاعد للمنتخب امل�شري لكرة القدم، هاين رمزي، اأن املباراة 
اأم���ام غينيا ال��ي��وم االأح����د، ت��اأت��ي يف اإط���ار االط��م��ئ��ن��ان على جميع  ال��ودي��ة 
الالعبني يف القائمة، وجتهيزهم لطريقة اللعب التي اأعدها اجلهاز الفني 
خلو�س غمار البطولة االأفريقية التي ت�شت�شيفها م�شر يف الفرتة من 21 

يونيو )حزيران( اجلاري وحتى 19 يوليو )متوز( املقبل.
ب�شكل  ا�شتقر  الفني  اإن اجلهاز  وقال هاين رمزي يف ت�شريحات �شحافية 
اأن  بد  لكن ال  البطولة،  به  �شيخو�س  ال��ذي  االأ�شا�شي  الت�شكيل  على  كبري 
البطولة  م�شوار  الأن  ع��ال،  وفني  ب��دين  م�شتوى  على  الالعبني  كل  يكون 

طويل، و�شيكون لكل العب دوره فيها.
اأظهرها الالعبون يف مع�شكرهم احلايل  التي  العالية  “الروح  اأن  واأ�شاف 
حتقيق  على  وق��درت��ه  الفريق  متا�شك  على  مطمئناً  الفني  اجلهاز  جتعل 
اأن تعاهدنا جميعاً منذ البداية على ن�شيان  النتائج املرجوة، ال �شيما بعد 
انتماءاتنا املحلية واأ�شبح انتماوؤنا جميعاً واحد لبلدنا ومنتخبنا الوطني«.

واأو�شح رمزي: “اأننا نركز بقوة على مباراة زمبابوي اجلمعة املقبل، الأنها 
هو  هدفنا  اأن  خا�شة  ج��داً،  مهمة  البداية  �شربة  ودائ��م��اً  االفتتاح،  مباراة 
اأن ترتيباتنا الفنية ال ت�شمل  اأن ذلك ال يعني  اإال  احتالل قمة املجموعة، 
جميع فرق املجموعة، اإذ عملنا عليها منذ اإجراء قرعة البطولة من جمع 
الذي  بال�شكل  ملواجهتها  لعبها  وط��رق  فيها  القوة  ونقاط  عنها  املعلومات 

ي�شمن لنا التفوق عليها«.
واأكد رمزي تفاوؤله مب�شرية املنتخب يف البطولة، م�شتنداً على الرتتيبات 
التي اأعدها اجلهاز الفني والروح املعنوية ودرجة الرتكيز العالية جلميع 

الالعبني.
التي  البطولة  يف  الرابحة  ورقتنا  �شتكون  اجلماهري  اأن  يف  “نثق  وق���ال: 
دائماً ما تكون على قلب رجل واحد يف حبها وانتمائها للمنتخب امل�شري”، 
م�شرياً اإىل اأن اخلربات التي يتمتع بها جميع الالعبني املختارين توؤهلهم 

للعب حتت اأي �شغوط. 
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اإخطار للح�شور اأمام حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/7475 جتاري )جزئي( 
 ن�شرا  - بورود التقرير    

بناء على طلب املدعي/العربي للخدمات اللوج�شتية العاملية 
اىل املدعي عليه /�شركة التكنولوجيا العاملية - �س م م ح 

انت مكلف باحل�شور لدى الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الثالثة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االإبتدائية  االإحت��ادي��ة  ال�شارقة  مبحكمة 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 من يوم 19 من �شهر 6 �شنة 2019 وذلك 
قاعة   : املحكمة  قاعة  رقم  عليه.  مدعي  بو�شفك  الدعوى  يف  للنظر 

املحكمة 152 - حرر بتاريخ 2019/5/30 
 مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية بالن�شر 

 يف الدعوى رقم  2019/942 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اىل املدعي علي�ها / الهامور للتجارة العامة - ذ م م  
اقامت املدعي / ميدورا خ اإ )�شركة اجنبية م�شجلة بدولة تون�س(  

الدعوى رقم  )2019/942( مدين جزئي - عجمان    
املو�شوع : دعوى املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد املبالغ املرت�شدة بذمتها ل�شالح املدعية والبالغ 
قدرها 40086.00 دوالر امريكي - او ما يعادله بالدرهم االإماراتي م�شافا اليها الفائدة القانونية بواقع 

9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  
 2019/6/27 املوافق  ي��وم اخلمي�س  االبتدائية  االحت��ادي��ة  ام��ام  حمكمة عجمان  باحل�شور  ان��ت مكلف 
وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   5 رقم  القاعة   ، 8.30 �شباحا  ال�شاعة 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�شفك املدعي عليه.  

حرر بتاريخ :  2019/6/16 
حمرر االإعالن : اميان العو�شي

 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1500  جتاري جزئي              

ال�شاعدي  املتقدمة الدولية للتجارة 2-�شلطان �شعيد علي حممد  اىل املدعي عليه /1- 
ب�شفته �شامن �شخ�شي وب�شفته مالك املتقدمة الدولية للتجارة - جمهول حمل االقامة 
حبيب  وميثله/عبداحلكيم  عامة  م�شاهمة  اال�شالمي  االإم��ارات  املدعي/م�شرف  ان  مبا 
بالت�شامن  املدعي عليهما  الزام  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  من�شور بن حرز - قد 
 109.200.00 قدره  اإجمايل  مبلغ  للمدعي   يوؤديا  بان  انفراد  وعلى  والتكافل  والت�شامم 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  وذل��ك   %9 بواقع  التاأخريية  بالغرامة  اإم��ارات��ي  دره��م 
الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   ، التام  ال�شداد 
املوافق 2019/6/18 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/191 تنفيذ عقاري   
اإن���ك جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل املنفذ ���ش��ده/1- دينا�شتي زرع���وين 
اأقام  التنفيذ/حممد منري علي وميثله / حكمت حممود فيا�س - قد  طالب 
يف  ال�شادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
الدعوى رقم 2012/726 عقاري كلي ، بدفع املنفذ به وقدره )1695193( درهم 
الدعوى  مو�شوع  التعاقد  بطالن   -2 املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
واملربمة فيما بني املدعي واملدعي عليها االأوىل.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2122 تنفيذ جتاري  
املنفذ �شدهم/1- �شركة �شي�شتم لالإن�شاءات - ذ م م  2-را�شد عبدالعزيز  اىل 
املخاوي 3- فادي حممود �شهاب الدين 4-ناجي حممود �شهاب الدين جمهويل 
دب��ي الوطني )���س م ع(  االإم����ارات  التنفيذ/بنك  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )309366177.31( درهم 
بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
 يف الطعن 2019/284  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/�شركة واتر�شيل ملقاوالت املواد العازلة - ذ م م  وميثله / 
خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - باعالن املطعون 
م  - جمهول حمل  م  ذ   - ناجارجونا للمقاوالت  �شركة  ���ش��ده/1- 
اعاله  املذكورة  الطعن  عليكم  اقام  الطاعن  بان  نعلنكم  االقامة.  
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/93  ا�شتئناف تظلم جتاري   

 ، م  م  ذ  الكهروميكانيكية - �س  ايلمك لالعمال  امل�شتاأنف �شده/ 1-  اىل 
/راأ�س  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول   - ابراهيم  حنا  2-رهيف 
املال للمقاوالت الفنية - وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل املال - قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/57 تظلم جتاري.  وحددت 
لها جل�شه يوم االأربعاء املوافق 2019/7/10 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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الفجر الريا�ضي

يونايتد  مان�ش�شرت  و�شط  العب  اأمل��ح 
بول بوغبا اأم�س االأحد، اإىل اإمكانية 
الدوري  يف  املناف�س  ال��ن��ادي  م��غ��ادرة 
االإجنليزي املمتاز لكرة القدم، واأبلغ 
الوقت  ب����اأن  ���ش��ح��اف��ي��ني يف ط��وك��ي��و 
احلايل “رمبا يكون منا�شباً خلو�س 

حتديات جديدة يف مكان اآخر«.
وتكهنت و�شائل اإعالم بريطانية باأن 
الالعب الفرن�شي قد ينتقل اإىل ريال 
ق��ي��ادة مواطنه  للعمل حت��ت  م��دري��د 
املدرب زين الدين زيدان اأو قد يعود 

لناديه ال�شابق يوفنتو�س.
ومل يظهر بوغبا ب�شكل مميز وثابت 

يف فرتته مع يونايتد.
خالل  ع����ام����اً(   26( ب���وغ���ب���ا  وق������ال 
الكثري  “هناك  طوكيو:  يف  منا�شبة 
التفكري  م��ن  والكثري  االأق��اوي��ل  م��ن 
3 اأعوام يف مان�ش�شرت  اأي�شاً، ق�شيت 
وق��م��ت ب��ع��م��ل رائ�����ع، ع�����ش��ت حلظات 
جيدة واأخرى �شيئة مثل اأي �شخ�س 

وكما يحدث يف اأي مكان اآخر«.
وبعد  امل��و���ش��م  ه���ذا  “بعد  واأ����ش���اف: 
ك��ل ���ش��يء ح��دث خ��الل��ه وه��و اأف�شل 

قد  ال��وق��ت  اأن  يف  اأف��ك��ر  يل..  مو�شم 
يكون منا�شباً خلو�س حتد جديد يف 

مكان اآخر«.
من  ي���ون���اي���ت���د  اإىل  ب���وغ���ب���ا  وان���ت���ق���ل 
مليون   89.3 م��ق��اب��ل  ي��وف��ن��ت��و���س 
جنيه اإ�شرتليني )112.43 مليون 
دوالر( يف اأغ�شط�س )اآب( 2016 يف 
�شفقة قيا�شية عاملية اآنذاك و�شهدت 

مورينيو  ج����وزي����ه  رح����ي����ل  ف����رتت����ه 
وا���ش��ت��ب��دال��ه ب���امل���درب احل����ايل اأويل 
ج��ون��ار ���ش��ول�����ش��ار. ورغ���م ع���دم ثبات 
بكاأ�س  الفائز  م�شتواه �شجل الالعب 
مباراة مع   92 يف  24 هدفاً  العامل 
الت�شكيلة  ���ش��م��ن  واخ��ت��ري  ي��ون��اي��ت��د 
امل��ث��ال��ي��ة ب����ال����دوري االإجن���ل���ي���زي يف 

املو�شم املا�شي.  بقيادة  االأرجنتيني  املنتخب  خيب 
جنمه ليونيل مي�شي االآمال جمددا 
اأم�������ام نظريه  م��ف��اج��ئ��ة  ب���خ�������ش���ارة 
�شلفادور  يف  �شفر2-  الكولومبي 
مناف�شات  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  يف 
كوبا  م�شابقة  يف  الثانية  املجموعة 

اأمريكا لكرة القدم يف الربازيل.
وت����دي����ن ك��ول��وم��ب��ي��ا ب���ف���وزه���ا اإىل 
 )71( ماتينيث  روج��ي��ه  البديلني 
ودوفان ثاباتا )86( اللذين �شجال 

الهدفني.
على  لكولومبيا  االأول  ال��ف��وز  وه��و 
االأرجنتني يف امل�شابقة القارية منذ 

عاما.  20
����ش���رب���ة قوية  اخل�������ش���ارة  وت���ع���ت���رب 
ي�����ش��ب��ق لها  ال���ت���ي مل  ل��الأرج��ن��ت��ني 
امل�شابقة  يف  االأوىل  امل��ب��اراة  خ�شارة 
واأنها  خ�����ش��و���ش��ا  ع���ام���ا،   40 م��ن��ذ 
ال����ذي  ال���ن���ح�������س  ف����ك  اإىل  ت�����ش��ع��ى 
يالزمها يف البطوالت الكربى منذ 
تتويجها  منذ  وحتديدا  عاما   26

بكوبا اأمريكا عام 1993.
وخ�����ش��رت االرج���ن���ت���ني ال��ن��ه��ائ��ي يف 
للم�شابقة  االأخ��ريت��ني  الن�شختني 
جانب  اإىل  ت�شيلي،  اأم����ام  ال��ق��اري��ة 
ال���ربازي���ل  يف   2014 م���ون���دي���ال 

بالذات اأمام اأملانيا.
وك�����ان م��ي�����ش��ي ح����ذر ق��ب��ل انطالق 
املباراة بقوله “لقد واجهنا م�شاكل 
توقع  وكان  كولومبيا”،  اأمام  دائما 
اآداءا باهتا  قدم  “الربغوث” الذي 
املنتخب  ك��ون  امل��ب��اراة، يف حمله  يف 
وجنح  اأمامه  ندا  وقف  الكولومبي 

يف ك�شب 3 نقاط ثمينة.
االإ�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  جن��م  و���ش��رح 
كنا  اأن���ن���ا  “اأعتقد  امل����ب����اراة  ع��ق��ب 
االأول  ال�شوط  يف  قليال  متوترين 
البطولة”،  يف  االأوىل  املباراة  الأنها 
مريرة  خ�������ش���ارة  “اإنها  م�����ش��ي��ف��ا 

ونحتاج بع�س الوقت لتقبلها«
وتابع املتوج بالكرة الذهبية الأف�شل 
“مل نكن  5 مرات  العب يف العامل 
الطريقة،  ب���ه���ذه  ن���ب���داأ  اأن  ن���ري���د 
روؤو����ش���ن���ا  رف�����ع  ع��ل��ي��ن��ا  االآن  ل���ك���ن 

واال�شتمرار«.
يكون  خ�شرت  “كلما  قائال  واأردف 
ما  ع��ادة  لنا،  بالن�شبة  االأم��ر �شعبا 
االآن  �شيء.  ب�شكل  نتعامل مع ذلك 
علينا اأن نفكر يف املباراة املقبلة �شد 

البارغواي«.
ومهاجم  م��ي�����ش��ي  ال���ث���الث���ي  وق�����اد 
م���ان�������ش�������ش���رت ����ش���ي���ت���ي االن���ك���ل���ي���زي 

باري�س  اغ���وي���رو وج��ن��اح  ���ش��ريخ��ي��و 
دي  اأن��خ��ل  الفرن�شي  ج��رم��ان  ���ش��ان 
ماريا هجوم االألبي�شيلي�شتي”، فيما 
قائدها  ع��ل��ى  ك��ول��وم��ب��ي��ا  اع��ت��م��دت 
راداميل  الفرن�شي  موناكو  مهاجم 
بايرن  فالكاو وجنمها العب و�شط 
ميونيخ االأملاين الذي انتهت اإعارته 
من ريال مدريد االإ�شباين خامي�س 
يوفنتو�س  وج�����ن�����اح  رودري�����غ�����ي�����ث 

االإيطايل خوان كوادرادو.
االإيطايل  اأت��االن��ت��ا  م��ه��اج��م  وق����ال 
منذ  اأن��������ه  ن����ع����رف  “كنا  ث����اب����اث����ا 
املنتخب  ي��ن��ج��ح  مل  ط��وي��ل��ة  ف����رتة 
على  ال�������ف�������وز  يف  ال�����ك�����ول�����وم�����ب�����ي 
�شعيد  ف��اأن��ا  وبالتايل  االأرجنتيني، 
بهذا  “�شن�شتمتع  م�شيفا  جدا”، 

الفوز ولكن البطولة مل تنته«.
ت�شجيل  ع��ل��ى  رودري���غ���ي���ث  وع���ل���ق 
قائال  ال����ف����وز  ل����ه����ديف  ال���ب���دي���ل���ني 
بذلنا  ج��م��ي��ع��ا  اأن���ن���ا  ه���و  “االأهم 
جمهودا كبريا”، م�شيفا “اإنه يوم 

رائع لكل منا«.
االأرجنتني  ق��ال م���درب  امل��ق��اب��ل،  يف 
�شوطا  “قدمنا  �شكالوين  ليونيل 
التعديالت  اأج��ري��ن��ا  رائ���ع���ا،  ث��ان��ي��ا 
ال��الزم��ة وا���ش��ت��ح��وذن��ا ع��ل��ى الكرة، 

فريقا  تعترب  التي  كولومبيا  لكن 
جيدا، فاجاأتنا يف الهجمات املرتدة 
االأف�شل  فيها  كنا  التي  اللحظة  يف 

يف امللعب«.
باأن  يعرفون  “الالعبون  واأ���ش��اف 
مباراتان  ه��ن��اك  ط��وي��ل،  ال��ط��ري��ق 
“ال�شيء  اأن  اإىل  م�شريا  اأمامنا”، 
الطريق  ع���ل���ى  ال���ب���ق���اء  ه����و  امل���ه���م 

ال�شحيح وت�شحيح اأخطائنا«.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأ����ش���اد ك���ريو����س الذي 
توىل تدريب كولومبيا بعد جتربة 
ثمانية اأعوام مع املنتخب االإيراين 
بثالثية  املخيبة  باخل�شارة  انتهت 
نهائيات  يف  ال��ي��اب��ان  اأم����ام  نظيفة 
ك��اأ���س اآ���ش��ي��ا م��ط��ل��ع ال��ع��ام احل���ايل، 

باجلهود اجلماعية للمنتخب.
كانت  ك��ف��ري��ق  “كولومبيا  وق�����ال 
اأف�شل العب على اأر�س امللعب. لقد 
االن�شباط  م��ن  ال��ك��ث��ري  م��ع  لعبنا 
والالعبون  وامل�شوؤولية  والرتكيز 
ب����ج����ودة خ���ام���ي�������س )رودري����غ����ي����ث( 
و)راداميل( فالكاو �شاعدونا كثريا 

يف هذا التنظيم«.
واأثنى كريو�س على فريقه لنجاحه 
يف “مراقبة مي�شي قليال”، م�شريا 
عنه  دائ����ًم����ا  ن���ت���ح���دث  “اأننا  اإىل 

)مي�شي( وال ميكنك حتييده«.
وع���ان���ى امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��ول��وم��ب��ي يف 
املباراة  بداية  من  االأوىل  الدقائق 
مدربه  بقيادة  له  االأوىل  الر�شمية 
حيث  كريو�س  كارلو�س  الربتغايل 
اأمام  الدفاع  يف  التكتل  اإىل  ا�شطر 
لالأرجنتني  ال��ه��ج��وم��ي  االن���دف���اع 
ركنيتني  ركلتني  التي ح�شلت على 

يف الدقائق اخلم�س االأوىل.
عندما  ك��ول��وم��ب��ي��ا  حم����ن  وزادت 
موريال  ل��وي�����س  مهاجمها  اأ���ش��ي��ب 
الإ����ش���اب���ة يف رك���ب���ت���ه ال���ي�������ش���رى يف 
الدقيقة العا�شرة فا�شطر كريو�س 
اإىل ا�شتبداله مبهاجم كلوب اأمريكا 
امل��ك�����ش��ي��ك��ي م��ات��ي��ن��ي��ث ال������ذي منح 
للهجوم  جديدة  ديناميكية  دخوله 

الكولومبي وكان م�شدر اأول هجمة 
بت�شديدة   17 الدقيقة  يف  خ��ط��رة 
املدافعني  ب���اأح���د  ارت��ط��م��ت  ق���وي���ة 
امللعب.  خ�����ارج  اجت���اه���م���ا  وحت�����ول 
االأرجنتيني  املنتخب  اأداء  وحت�شن 
بدخول  ال����ث����اين  ال�������ش���وط  م��ط��ل��ع 
رودري��غ��و دي ب��ول م��ك��ان اأن��خ��ل دي 
بالده  منتخب  جن��ح  ح��ي��ث  م��اري��ا، 
يف اإيجاد بع�س امل�شاحات يف الدفاع 
للياندرو  فر�شتني  مع  الكولومبي 
الوقت  ويف  وم��ي�����ش��ي.  ب���اري���دي�������س 
ال����ذي ب���دت ف��ي��ه ك��ول��وم��ب��ي��ا تعاين 
من ال�شغط الهجومي لالرجنتني 
التقدم  منحها  يف  مارتينيث  جن��ح 
بت�شديدة قوية رائعة بيمناه هز بها 
اأرم���اين يف  �شباك احل��ار���س فرانكو 

الدقيقة 71.

اأب����رز االأ���ش��م��اء يف ت��اري��خ ك���رة القدم  ت��ع��د ب��ريغ��ي��ت برينت�س م��ن 
املا�شي  العقد  اللعبة يف  التي طبعت  االأملانية  املهاجمة  لل�شيدات. 
وتوجت بلقب كاأ�س العامل مرتني، تعود اىل النهائيات، هذه املرة 
من بوابة دورها كمتخ�ش�شة نف�شية يف منتخب بالدها امل�شارك يف 

مونديال فرن�شا 2019.
قيادة  �شارة  عاما،   41 حاليا  العمر  من  البالغة  برينت�س  رفعت 
تواليا  مرتني  العامل  كاأ�س  بلقب  تتويجه  يف  و�شاهمت  املنتخب، 
يف 2003 و2007. لكن املهاجمة ال�شابقة اختارت االبتعاد عن 
بتويل  باملنتخب،  وثيقة  عالقة  على  البقاء  مع  ال�شهرة،  اأ���ش��واء 
الدور ثمن  بلغ  املان�شافت الذي  النف�شية يف �شفوف  املعاجلة  دور 
مباراتيه  يف  فوزين  حتقيق  بعد  الفرن�شي  املونديال  يف  النهائي 

االأوليني يف املجموعة الثانية �شد اإ�شبانيا وال�شني.
ويعول املنتخب على برينت�س يف الفرتة احلالية، ل�شمان اجلاهزة 
باللقب  اأول  تتويج  ع��ن  الباحثات  لالعباته  والنف�شية  الذهنية 
ف��و���س- م��ارت��ي��ن��ا  املنتخب  وت��ق��ول م��درب��ة   .2007 م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي 

املباريات  من  العديد  العباته  تخ�س  مل  فريق  “لدينا  تكلنربغ 
للمرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  و15 من العباتنا يخ�شن  الدولية، 
االأوىل، لذا ثمة قيمة اإ�شافية كبرية يف تواجد بريغيت برينت�س 
برينت�س  جانب  اىل  كالعبة  توجت  التي  املدربة  واأ�شافت  معنا«. 
معرفتها  اىل  “اإ�شافة  و1997   1995 اأوروب�����ا  ك��اأ���س  ب��ل��ق��ب 

التخ�ش�شية )كمتخ�ش�شة نف�شية(، ت�شيف اأي�شا خربة خبرية«.
جل�شات  يف  يخ�شن  ال��الع��ب��ات  اأن  اىل  ف��و���س-ت��ك��ل��ن��ربغ  واأ����ش���ارت 

تخطي  على  م�شاعدتهن  اأي�شا  تتوىل  التي  برينت�س  مع  فردية 
معنا العبة  تكون  “عندما  واأو�شحت  وعقبات حم��ددة.  م�شكالت 
مثل لينا اأوبردورف )17 عاما( التي اأخذت اإجازة الأربعة اأ�شابيع 
من مدر�شتها )للم�شاركة يف املونديال(، ثمة عوامل �شغط يجدر 
النظر فيها«. وتابعت “من اجليد وجود �شخ�س قادر على توفري 
بعد   ،2012 ع��ام  القدم  ك��رة  برينت�س  واعتزلت  �شاملة«.  نظرة 
بالدها  منتخب  م��ع  دول��ي��ة  م��ب��اراة   214 فيها  خا�شت  م�شرية 
علم  جم���ال  يف  تخ�ش�شها  اأمت���ت  ه��دف��ا.   128 خ��الل��ه��ا  �شجلت 
النف�س، وراكمت اخلربة يف جمالها اجلديد من خالل العمل مع 
نادي هوفنهامي، قبل االنتقال اىل �شفوف اجلهاز الفني للمنتخب 

االأملاين يف �شباط فرباير املا�شي.

من النجومية اإىل النف�شية.. رحلة بريغيت مع �شيدات املان�شافت

اأن جنم منتخب  الربيطانية  م��ريور  ذك��رت �شحيفة 
�شالح،  حممد  االإجن��ل��ي��زي،  ليفربول  ون���ادي  م�شر 
رف�س عر�شني من ريال مدريد االإ�شباين ويوفنتو�س 

االإيطايل هذا ال�شيف.
مدريد  ري����ال  ف����اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  لل�شحيفة  ووف���ق���اً 
ويوفنتو�س عر�شا نحو 150 مليون جنيه اإ�شرتليني 
اأنه يف�شل  ل�شم �شالح ولكن الالعب امل�شري يبدو 
الن�شخة  بلقب  التتويج  بعد  خا�شة  اأنفيلد  يف  البقاء 

املا�شية من دوري اأبطال اأوروبا.
وكان �شالح مر�شحاً بقوة للرحيل عن ليفربول هذا 

ال����دوري  اإىل  ال�����ش��ي��ف واالن���ت���ق���ال 
االإ���������ش��������ب��������اين 
ال�������ع�������ودة  اأو 

ال�����������دوري  اإىل 
االإي��ط��ايل حيث 
اللعب  ل���ه  ���ش��ب��ق 

ف���ي���ورن���ت���ي���ن���ا  يف 
وروما.

امل�شري  النجم  ولكن 
هدفاً  ال�71  ���ش��اح��ب 

خ��الل 104 م��ب��اراة مع 
اأي  تاأجيل  قرر  ليفربول 
مب�شتقبله  تتعلق  خطوة 
ب��ع��د نهاية  م��ا  اإىل  رمب���ا 

املو�شم املقبل. 

�شالح يرف�س عر�شني من ريال 
مدريد ويوفنتو�س

كولومبيا تفاجئ االأرجنتني وجنمها مي�شي 

يتواجد املنتخب املغربي “اأ�شود االأطل�س” يف املجموعة الرابعة مبرحلة 
املجموعات يف بطولة كاأ�س االأمم االأفريقية لكرة القدم، التي �شتقام يف 
م�شر خالل الفرتة من 21 يونيو )حزيران( اجلاري حتى 19 يوليو 

)متوز( املقبل، رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب اأفريقيا وناميبيا.
 24 م�شاركة  ت�شهد  ال��ت��ي  للبطولة  االإق�����ش��ائ��ي��ة،  االأدوار  اإىل  وي��ت��اأه��ل 
كل  وو�شيف  مت�شدر  القارية،  امل�شابقة  تاريخ  يف  االأوىل  للمرة  منتخباً 
املركز  على  حا�شلة  منتخبات  اأرب��ع��ة  اأف�شل  اإىل  باالإ�شافة  جمموعة، 

الثالث يف املجموعات ال�شت مبرحلة املجموعات.
ويف حال تاأهل املنتخب املغربي لدور ال�16 كمت�شدر للمجموعة، �شوف 
5 يوليو )متوز( املقبل على ملعب ال�شالم مع �شاحب املركز  يلتقي يف 
وغينيا  نيجرييا  منتخبات  ت�شم  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة،  املجموعة  يف  ال��ث��ال��ث 
ومدغ�شقر وبوروندي، اأو �شاحب املركز الثالث يف املجموعة اخلام�شة، 
التي ت�شم منتخبات تون�س ومايل وموريتانيا واأنغوال، اأو �شاحب املركز 
وغانا  الكامريون  منتخبات  ت�شم  التي  ال�شاد�شة،  املجموعة  يف  الثالث 

وغينيا بي�شاو وبنني.
دور  اإىل   ،1976 عام  باللقب  الفائز  املغربي،  املنتخب  �شعود  ويف حال 
القاهرة مع  باإ�شتاد  ال�شهر  نف�س  العا�شر من  يلتقي يف  �شوف  الثمانية، 
الفائز من مباراة و�شيف املجموعة االأوىل، التي ت�شم منتخبات م�شر 
املجموعة  و�شيف  م��ع  الدميقراطية،  والكونغو  وزمي��ب��اب��وي  واأوغ��ن��دا 

الثالثة التي ت�شم منتخبات اجلزائر وال�شنغال وتنزانيا وكينيا.
�شوف  ملجموعته  كو�شيف  ال�16  ل��دور  املغرب  منتخب  تاأهل  حالة  ويف 
ال�شوي�س مع مت�شدر ترتيب  املقبل مبلعب  8 يوليو )مت��وز(  يلتقي يف 
يف  يلتقي  �شوف  الثمانية  ل��دور  �شعوده  ح��ال  ويف  اخلام�شة،  املجموعة 
11 يوليو )متوز( مبلعب ال�شوي�س اأي�شاً مع الفائز من مباراة مت�شدر 
املجموعة الثالثة مع �شاحب املركز الثالث الأي من املجموعات االأوىل 

والثانية وال�شاد�شة.
4 ثوالث،  اأف�شل  ال�16 �شمن  ل��دور  املغرب  تاأهل منتخب  اأم��ا يف ح��ال 
7 يوليو  ف�شوف ي�شلك اأحد م�شارين، امل�شار االأول يتمثل يف لقائه يوم 
حال  ويف  الثانية،  املجموعة  مت�شدر  م��ع  االإ�شكندرية  مبلعب  )مت���وز( 
مبلعب  ذات���ه  ال�شهر  م��ن   11 يف  يلتقي  ���ش��وف  الثمانية  ل���دور  �شعوده 
و�شيف  مع  ال�شاد�شة  املجموعة  مت�شدر  مباراة  من  الفائز  مع  ال�شالم 

املجموعة اخلام�شة.
يوليو )متوز(   6 يوم  املغرب  يلتقي منتخب  اأن  فهو  الثاين،  امل�شار  اأم��ا 
لدور  �شعد  واإذا  االأوىل،  املجموعة  ترتيب  مت�شدر  مع  القاهرة  باإ�شتاد 
الثمانية، ف�شوف يلتقي يف العا�شر من ال�شهر ذاته بنف�س امللعب مع الفائز 

من مباراة و�شيف املجموعة الثانية مع و�شيف املجموعة ال�شاد�شة. 

بوغبا يلمح اإىل رحيله عن مان�ش�شرت يونايتد

اأثار النجم االإ�شباين �شريجيو رامو�س اجلدل، يف حفل 
زفافه على املذيعة بيالر روبيو، يف م�شقط راأ�شه مدينة 

اإ�شبيلية، بعدما وجه الدعوة اإىل 
القدم،  العديد من جنوم كرة 
بينما ك��ان ال��غ��ائ��ب االأب����رز هو 
الربتغايل كري�شتيانو رونالدو.

ال���ت���ي جمعت  ال���زم���ال���ة  ورغ�����م 
ريال  رامو�س مع رونالدو يف 

مدريد ملدة 9 �شنوات، 
ول��������ك��������ن الع������ب 

�س  فنتو يو

االإيطايل كان خارج قائمة املدعوين اإىل احلفل.
ورجحت و�شائل اإعالم اإ�شبانية اأن �شبب غياب كري�شتيانو 
رونالدو عن حفل زفاف رامو�س، يعود اإىل بدء املهاجم 
اأنه  ال��ي��ون��ان، خا�شة  اإج��ازت��ه م��ع عائلته يف  ال��ربت��غ��ايل 
خا�س اأخرياً نهائي دوري االأمم االأوروبية، وقاد منتخب 

بالده للتتويج باللقب على ح�شاب هولندا.
واأوالده  رودريغيز  اإج��ازت��ه مع جورجينا  رون��ال��دو  وب��داأ 
االأربعاء املا�شي، بال�شفر اإىل اليونان، بينما اأقيم 

حفل زفاف �شريجيو رامو�س اأم�س ال�شبت.
يف املقابل اأ�شارت و�شائل اإعالم اإ�شبانية اإىل 
اأن قائد ريال مدريد تعمد عدم توجيه 
رونالدو،  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و  اإىل  ال���دع���وة 
من  رام��و���س  غ�شب  ب�شبب  وذل���ك 
الالعب  بها  رح��ل  التي  الطريقة 
الربتغال عن “امللكي” يف �شيف 
يوفنتو�س  اإىل  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 

االإيطايل.
رام����و�����س  اأن  واأو������ش�����ح�����ت 
رغ���م ع��الق��ت��ه ال��ق��وي��ة مع 
�شنوات   9 رون��ال��دو ط��وال 
ولكن  م�����دري�����د،  ري������ال  يف 
اإ�شبانيا  م��ن��ت��خ��ب  الع�����ب 
مل ي��ع��ج��ب��ه ت���وق���ي���ت ق����رار 
ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و ب��ال��رح��ي��ل عن 
الفريق  فوز  عقب  “امللكي” 
اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  دوري  ب��ل��ق��ب 
على ح�شاب ليفربول، حيث اأن 
اأ�شهم يف �شياع فرحة  التوقيت 

الفوز بلقب “االأبطال«.
منتخب  قائد  زف��اف  حفل  و�شهد 
اإ����ش���ب���ان���ي���ا ح�������ش���ور ال����ع����دي����د من 
االإجنليزي  مثل  العامليني،  النجوم 
فيكتوريا،  وزوج��ت��ه  بيكهام  ديفيد 
وزوجته  بيكيه  جريارد  واالإ�شباين 
بر�شلونة  مدافع  اأن  رغم  �شاكريا 
الهجومية  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  ���ش��اح��ب 

دائماً على ريال مدريد.

ملاذا غاب رونالدو عن 
ليلة »الكابيتانو«؟

م�شارات خمتلفة ل� »اأ�شود 
االأطل�س« يف كاأ�س االأمم 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

املالك:�شركة ليمنار للتكييف �س.ذ.م.م
RISER PRO Riser Calculation Software:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ:2019/3/21 املودعة حتت رقم:  308372 
با�ش��م: �شركة ليمنار للتكييف �س.ذ.م.م

وعنوانه: �شارع املطار - بجوار قرية ال�شحن - االمارات العربية املتحدة - هاتف:2821000 - فاك�س:2821534 
- �شندوق الربيد:93 - امييل:tariq@alshirawi.ae دبي

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:42
ت�شميم برامج الكمبيوتر )معاجلة البيانات( لال�شتعانة بها يف انابيب انظمة تربيد وتكييف الهواء للك�شف 

عن االعطال وا�شالحها وحت�شني ادائها
باللون  مكتوبة  االوىل  مميز  ب�شكل  مكتوبة  االجنليزية  باللغة  كلمتني  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
االزرق  ب��ال��ل��ون   )PRO( كلمة  م��ب��ا���ش��رة  وا�شفلها   )RISER( ال��ك��ب��رية  االجن��ل��ي��زي��ة  واالح����رف  االب��ي�����س 
 Riser( االزرق  وال��ل��ون  االجنليزية  باللغة  مكتوبة  ويليها  اي�شا  الكبرية  االجنليزية  واالح���رف  ال��ف��احت 

Calculation Software( ويحيط بجميع ما �شبق من جميع اجلهات خلفية باللون االزرق الداكن
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

املالك:�شركة ليمنار للتكييف �س.ذ.م.م
RISER PRO Riser Calculation Software:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ:2019/3/21 املودعة حتت رقم:  308369 
با�ش��م: �شركة ليمنار للتكييف �س.ذ.م.م

وعنوانه: �شارع املطار - بجوار قرية ال�شحن - االمارات العربية املتحدة - هاتف:2821000 - فاك�س:2821534 
- �شندوق الربيد:93 - امييل:tariq@alshirawi.ae دبي

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:37
�شيانة انابيبةالتربيد النظمة التكييف وا�شالحها

باللون  مكتوبة  االوىل  مميز  ب�شكل  مكتوبة  االجنليزية  باللغة  كلمتني  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
االزرق  ب��ال��ل��ون   )PRO( كلمة  م��ب��ا���ش��رة  وا�شفلها   )RISER( ال��ك��ب��رية  االجن��ل��ي��زي��ة  واالح����رف  االب��ي�����س 
 Riser( االزرق  وال��ل��ون  االجنليزية  باللغة  مكتوبة  ويليها  اي�شا  الكبرية  االجنليزية  واالح���رف  ال��ف��احت 

Calculation Software( ويحيط بجميع ما �شبق من جميع اجلهات خلفية باللون االزرق الداكن
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 يونيو  2019 العدد 12658 



كادت ت�شاب بالعمى ب�شبب ت�شيز برغر
للوجبات  "ماكدونالدز"  مطاعم  �شل�شلة  يف  موظفة  تعر�شت 
ال�شريعة يف اأ�شرتاليا اإىل هجوم مل تتوقعه، خالل عملها يف اأحد 

منافذ البيع، االأمر الذي كاد اأن يفقدها ب�شرها طوال العمر.
فقد هاجم اأحد الزبائن كيمربيل فريند، العاملة يف "ماكدونالدز"، 
���ش��ج��ار معها ع��ل��ى �شعر  م��ن خ���الل ر���ش��ه��ا بطفاية ح��ري��ق، ع��ق��ب 

�شطرية "ت�شيز برغر"، وذلك يف مدينة ملبورن.
وذكرت تقارير �شحفية حملية، اأن الهجوم على املوظفة جاء بعد 
اأن ارتفع �شوت جمموعة من الرجال كانوا داخل �شيارة على املراأة، 

خالل نقا�شهم معها ب�شاأن �شعر ال�شطرية.
وبعد نحو 10 دقائق من ان�شرافهم، عادوا جمددا، وتناول ال�شائق 
طفاية احلريق ور�شها يف وجه العاملة بينما كانت االأخرية ت�شتند 

بكلتا يديها على حافة �شباك البيع يف اأحد منافذ البيع.
للعاملة  ج��رى  ما  تفا�شيل  املكان  يف  املراقبة  كامريات  والتقطت 
البالغة من العمر 21 عاما، ال�شبت، وبدت مغطاة ب�شحابة بي�شاء 

من املواد الكيميائية.
ونقلت كيمربيل اإىل امل�شت�شفى، بعد اأن �شعرت للحظات اأنها تكاد 
ال ترى �شيئا، اإىل حني متكنت من ا�شرتداد ب�شرها بعد اإزالة املواد 

الكيمائية اجلافة التي علقت يف وجهها.
ا�شتخدموا  املهاجمني  اإن  ك��ي��م��ربيل،  وال���د  فريند  �شتيف  وق���ال 
طفاية حريق منزلية �شغرية حتتوي على مواد كيميائية جافة، 

ومن �شاأن هذه املواد اأن ت�شكل خطورة على حياة االإن�شان.
�شعر  ب�شاأن  مب�شاومتها  اأوال  ب���داأوا  ال��رج��ال  اإن  كيمربيل  وق��ال��ت 
ال�����ش��ط��رية، وم���ن ث��م اأخ�����ذوا يف وال��ت��ح��ر���س ب��ه��ا ل��ف��ظ��ي��ا، ق��ب��ل اأن 

ت�شرفهم، ليعودوا الحقا ويعتدوا عليها بطفاية احلريق.

طفل يفعل امل�شتحيل من اأجل احللوى
ق��د ي��ق��دم ال�����ش��غ��ار ع��ل��ى اأي ���ش��يء م��ق��اب��ل احل�����ش��ول ع��ل��ى بع�س 
احللويات، لكن ما فعله الطفل �شيبا�شتيان �شاحب ال�4 �شنوات يف 

والية ميني�شوتا االأمريكية، فاق اخليال.
�شيارة  مفاتيح  اإىل  الو�شول  من  م��وؤخ��را  �شيبا�شتيان  متكن  فقد 

جده، التي كانت معلقة على احلائط.
ثم �شرعان ما قفز الطفل يف �شيارة الدفع الرباعي اخلا�شة بجده، 
وقادها الأكر من ميل خالل �شاعة ال��ذروة اإىل حمطة البنزين، 

على اأمل �شراء قطعة حلوى.
مبحطة  ا�شتقباله  يف  كانت  ال�شرطة  اأن  الطفل  حظ  ح�شن  ومن 
البنزين. وو�شفت االأم جينا �شوين�شون االأفكار التي مرت براأ�شها 
نيوز"  "فوك�س  ل�شبكة  ق��ائ��ل��ة  الب��ن��ه��ا،  امل��ف��اج��ئ��ة  امل��غ��ام��رة  اأث���ن���اء 

االإخبارية: "انتابتنا حالة من الذعر والقلق".
ال�شيارة  لكن  ب���اأذى،  اأح��د  اإ�شابة  عن  الطفل  مغامرة  ت�شفر  ومل 
ال�شائق  ا�شطدم  كما  ب��اأ���ش��رار،  اأ�شيبت  ال��ربي��د  �شناديق  وبع�س 
االأمامي  امل�شد  م��ن  ج���زءا  وراءه  ت��ارك��ا  ب�شجرة،  اأي�����ش��ا  ال�شغري 

لل�شيارة يف حديقة اجلريان.
�شيارة  ق��ي��ادة  ع��ن كيفية  ج��ي��دة  م��ع��رف��ة  ل��دي��ه  ال��ط��ف��ل  اأن  وب����دا 
�شيء  كل  يراقب  "اإنه  قائال:  ج��ده  وعلق  �شانتايف"،  "هيونداي 

يفعله النا�س ويكرره".
كان  للغاية.  خطريا  الو�شع  يكون  اأن  املمكن  من  "كان  واأ���ش��اف: 

ميكن اأن ي�شطدم ب�شيارة. مل يكن يرتدي حزام االأمان".
جنح  فقد  القيادة،  بعجلة  االإم�شاط  على  ق��ادر  بالكاد  اأن��ه  ورغ��م 
يف  ال�شري  قبل  متعرجة،  �شكنية  �شوارع  يف  القيادة  يف  �شيبا�شتيان 

اجلهة الي�شرى من �شارع رئي�س باأربع حارات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معادن االأر�س م�شدرها ثقب اأ�شود!
اأّن اأغلب املعادن الثمينة يف االأر���س، ومنها الذهب والبالتني  تذهب درا�شة حديثة �شدرت عن جامعة كندية اإىل 
والتيتانيوم والبلوتونيوم، ت�شاقطت على كوكبنا االأزرق بعد انفجار ثقب اأ�شود اأطلقوا عليه ا�شم "كوالب�شر"، مبعنى 

املنهار.
اخلامت الذهبي الذي يزين اأ�شابع كثري من النا�س، واإطارات النظارات الثمينة القوية وخفيفة الوزن امل�شنوعة من 
التيتانيوم، والتي يبتاعها النا�س مببالغ باهظة، واالأجزاء الدقيقة التي ت�شنع منها مركبات الف�شاء والطائرات، 

م�شدرها انفجار كوين وهي لي�شت جمرد معادن ثمينة م�شتخرجة من اأعماق االأر�س.
هذه النتائج قد تغري فهمنا وفهم العلماء الذين ت�شاءلوا عن م�شدر املكونات املعدنية الثمينة النادرة يف االأر�س، 
الناجت عن  وال��ورق  االأ�شجار  الناجت عن  املكونات، فاخل�شب  ت�شابه تلك  ال�شهرية ال  العنا�شر الكربى  اأّن  خ�شو�شاً 
ورق االأ�شجار، واحلديد والنحا�س والر�شا�س والف�شة يف جوف االأر�س، مع ع�شرات العنا�شر االأخرى، تختلف يف 
تركيبها الذري جذرياً عن املعادن الثمينة التي تتحدث عنها الدرا�شة، التي �شدرت عن جامعة غويلف على �شفحة 
امل�شار اإليها تناثرت مت�شاقطة من انفجار كوين هائل مغرق يف  املعادن  اأّن  فيها  وك�شف  ديلي" االأمريكية  "�شاين�س 

البعد الزمني عن جمموعتنا ال�شم�شية.
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اال�شتماع للمو�شيقى تخفف اآالم مر�شى ال�شرطان 
اأن  ميكن  املنزل  يف  للمو�شيقى  اال�شتماع  اأن  تايوان  يف  اأج��ري  بحث  اأظهر 
يخفف اآالم مر�شى ال�شرطان و�شعورهم باالإعياء ويحد من اأعرا�س املر�س 

كفقدان ال�شهية و�شعوبة الرتكيز.
"يوروبيان  وكتب باحثون يف الدورية االأوروبية لرعاية مر�شى ال�شرطان 
جورنال اأوف كان�شر كري" يقولون اإن االأعرا�س اجلانبية لل�شرطان خفت 
املو�شيقى  اإىل  ا�شتمعن  الثدي  ب�شرطان  لدى مري�شات  ملحوظ"  "ب�شكل 

ملدة 30 دقيقة خم�س مرات اأ�شبوعيا على مدى 24 اأ�شبوعا.
اأح�شن  والبدنية  النف�شية  �شحتهن  جعلت  املو�شيقى  اإن  املري�شات  وقالت 

الأنها �شرفت انتباههن عن االأفكار ال�شلبية املرتبطة بال�شرطان.
وقالت الباحثة البارزة كوي-رو ت�شو امل�شاركة يف الدرا�شة من جامعة تايبه 
الطبية "العالج باملو�شيقى مريح وال ينطوي على اإجراءات مزعجة وميكن 

للنا�س ا�شتخدامه و�شط و�شائل الراحة يف منازلهم".
وم�شت تقول لرويرتز هيلث بالربيد االإلكرتوين "ميكن اأي�شا ا�شتخدام 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  �شارت  لقد  تكلفة...  دون  باملو�شيقى  التدخل 

مكلفة يف الوقت احلايل".
الثدي اختاروا  60 مري�شة ب�شرطان  الباحثون على درا�شة حاالت  وعكف 
فريق  لهن  ووف���ر  امل��ن��زل.  يف  املو�شيقى  اإىل  لال�شتماع  ع�شوائيا  ن�شفهن 
البحث م�شغالت مو�شيقى اإم بي ثري وجمموعة من املقطوعات املو�شيقية 
الكال�شيكية ومو�شيقى ال�شاالت واملو�شيقى ال�شعبية والتايوانية والدينية 
ل��ل��ج��راح��ة وب��ع��د �شتة و12  ال��ن�����ش��اء  ل��الخ��ت��ي��ار م��ن بينها. وق��ب��ل خ�����ش��وع 
25 عر�شا  ب��داأن يف تقييم حدة  املو�شيقى،  اإىل  اأ�شبوعا من اال�شتماع  و24 
ج�شمانيا على مقيا�س من خم�س درج��ات، وكذلك تقييم خم�س فئات من 
االإعياء على مقيا�س اآخر من خم�س درجات وم�شتوى االأمل الذي ي�شعرن 

به على مقيا�س من مئة درجة.

فر�شة اأخرية لروؤية جوديث العربانية
الفن االإيطايل الإلقاء نظرة على لوحة يرجع  نالها ع�شاق  اأخ��رية  فر�شة 
اأو  كارافاجيو،  ال�شهري  االإيطايل  للفنان  من�شوبة  عام  الأربعمئة  تاريخها 
تباع  اأن  قبل  علية منزل،  عليها يف  التي عر  اللوحة  ت�شاوؤالت عن  لطرح 
يف مزاد يف تولوز. ودعت دار مزادات "درو" الزوار مل�شاهدة لوحة "جوديث 
العثور عليها  اأع��وام من  راأ���س هولوفرين�س" بعد خم�شة  العربانية تقطع 
يف اأحد منازل تولوز. وت�شور البطلة االإجنيلية جوديث وهي تقطع راأ�س 
عامي  بني  روما  يف  ر�شمت  اللوحة-  اأنها-  ويعتقد  اأ�شوريا،  ع�شكريا  قائدا 
1605. اخلبري الفني اإريك توركني الذي ح�شل على اللوحة قبل   -  1604
عامني، قال اإنه �شيكون اأمرا غري طبيعي اإذا وافق اجلميع على ذلك. كان 
تاجر التحف مارك البارب عر على اللوحة خلف غطاء وحا�شية وهيكل 

�شرير. وقال توركني اإن وجه جوديث مبثابة "توقيع" الر�شام.

هواوي ت�شتعر�س قوتها 
ب�  56 األف حل �شحري

التي  ل��ل�����ش��غ��وط  ج���دي���د  يف حت���د 
الرئي�س  اإدارة  م��ن  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���س 
االأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، اأعلنت 
�شركة "هواوي" عن وجود ع�شرات 
االخ������رتاع  ب���������راءات  م����ن  االآالف 
تخ�شى  "ال  واأن����ه����ا  خ���زائ���ن���ه���ا،  يف 

ا�شتخدامها".
املتحدة  ال������والي������ات  ك����ان����ت  واإذا 
"هواوي"  ع��م��ل  تقييد  ت�شتطيع 
ال�شركة  ل��دى  ف��اإن  اأرا�شيها،  على 
ال�شينية العمالقة ميزة واحدة ال 
تقوي�شها،  ترامب  اإدارة  ت�شتطيع 
وا�شعة  عاملية  جمموعة  يف  تتمثل 
اخلا�شة  االخ������رتاع  ب������راءات  م���ن 

بالتكنولوجيا احليوية.
األ���ف���ا   56 "هواوي"  ومت���ت���ل���ك 
و492 ب��راءة اخ��رتاع ن�شطة ب�شاأن 
االت�شاالت وال�شبكات، وغريها من 
يف  الفائقة  التكنولوجيا  ابتكارات 

جميع اأنحاء العامل.
حمادثات  حاليا  ال�شركة  وجت��ري 
مطولة مع �شركة خدمات الهاتف 
يف اأكر من دولة بالعامل من اأجل 
اأ���ش��واق��ه��ا، ك��م��ا جتري  ال��ن��ف��اذ اإىل 
"كوالكوم"  �شركة  م��ع  مفاو�شات 
ال���رق���اق���ات ع��ل��ى قيمة  ل�����ش��ن��اع��ة 

براءات اخرتاع.
وقدمت "هواوي" دعاوى ق�شائية 
بعد  كورب"،  "هاري�س  �شركة  �شد 
العام  دف���اع���ي  م��ت��ع��اق��د  رف��ع��ه��ا  اأن 
لرباءات  انتهاكها  بدعوى  املا�شي 
بال�شبكات  اخل���ا����ش���ة  االخ��������رتاع 
واالأم����ن ال�����ش��ح��اب��ي. وو���ش��ف براد 
ه�����ول�����ربت، امل���ح���ام���ي االأم����ريك����ي 
ال�����ش��ه��ري امل��ت��خ�����ش�����س يف ب�����راءات 
االخرتاع، باأن ما متتلكه "هواوي" 

تعد "اأ�شلحة حرب اقت�شادية".

اأثرياء فرن�شا مل 
يتربعوا لرتميم نوتردام

املليارديرات  الفرن�شيون  امل��ت��ربع��ون  ي��دف��ع  مل 
ال���ذي���ن وع������دوا ع��ل��ن��ا ب��ت��ق��دمي م���ئ���ات ماليني 
ال��دوالرات ف��ورا الإع��ادة بناء كاتدرائية نوتردام 
الفرن�شي  االأث������ري  امل��ع��ل��م  ل��رتم��ي��م  ����ش���يء  اأي 

ال�شهري، وفقا مل�شوؤويل الكني�شة ورجال اأعمال.
اأمريكيون  ذل��ك، فقد كان مواطنون  وب��دال من 
باالأ�شا�س من تقدموا لدفع رواتب ما ي�شل اإىل 
حريق  منذ  الكاتدرائية  وظفتهم  عامال   150
15 اأبريل-ني�شان الذي دمر �شطحها وت�شبب يف 

انهيار �شقفها ال�شهري.
وو�شلت التربعات االأمريكية من خالل املوؤ�ش�شة 

اخلريية "اأ�شدقاء نوتردام".
وقال امل�شوؤول ال�شحفي البارز يف نوتردام اأندري 

فينو اإن "املانحني الكبار مل يدفعوا وال �شنتا".
واأ�شاف "يريدون اأن يعرفوا اأين اأنفقت اأموالهم 
ت�شليم  قبل  ذل��ك  على  ي��واف��ق��وا  واأن  بالتحديد 
لدفع  االأم������وال  تخ�ش�س  اأال  ع��ل��ى  االأموال"، 

رواتب املوظفني فقط.

يدعي اختطاف طائرة لُتطرد زوجته من العمل
اأ�شدرت حمكمة هندية حكماً بال�شجن مدى احلياة على 
ليتم  اختطاف طائرة،  اأعمال متهم بفربكة عملية  رجل 
حتى  فيها،  تعمل  التي  الطريان  �شركة  من  زوجته  طرد 
يق�شي معها مزيداً من الوقت. واأ�شبح بريجو �شاال وهو 
عليه  يحكم  �شخ�س  اأول  مومباي،  يف  ثرية  لعائلة  �شليل 
مبوجب قانون مكافحة االختطاف الهندي ال�شارم لعام 
الطائرة  اختطاف  ينوي  يكن  مل  اأن��ه  وال��غ��ري��ب   ،2016
بالفعل، وكل ما اأراده هو دفع �شركة الطريان التي تعمل 
اإنه كان  فيها زوجته اإىل طردها. وقال بريجو للمحكمة 
مرحا�س  يف  وو�شعه  تهديد،  طباعة  خ��الل  م��ن  ي��ه��دف 
�شركة  تعليق  اإىل  اإي���روي���ز،  ج��ي��ت  ل�شركة  ت��اب��ع��ة  ط��ائ��رة 
ف�شل  عنها  �شينتج  مم��ا  دل��ه��ي،  يف  لعملياتها  ال��ط��ريان 
زوجته من العمل، لت�شطر اإىل العودة اإىل مومباي، لكن 
االأمور مل ت�شر كما خطط لها. وبداأت ق�شة بريجو اأثناء 
رحالته املتكررة من مومباي اإىل دلهي، حيث وقع يف حب 
ويف   ،2017 يف  اإيرويز  جيت  �شركة  يف  تنفيذية  م�شوؤولة 
"متوز" من ذلك العام تزوجا �شراً، وعندما طلب  يوليو 
اأن ي�شع  اإىل مومباي رف�شت ذلك، فقرر  االنتقال  منها 
"ت�شرين  اأكتوبر  خطة توؤدي اإىل طردها من العمل. ويف 
يف  التهديد  ر���ش��ال��ة  وو���ش��ع  خطته،  ب��ريج��و  االأول" نفذ 
مرحا�س الطائرة، مما اأدى اإىل هبوطها ب�شكل ا�شطراري، 
اأم��ر غري طبيعي،  اأن هناك  ال�شرطة  اأدرك��ت  و�شرعان ما 
التحقيقات  وق���ادت  منطقية.  التهديد  ر�شالة  تكن  ومل 
اإىل بريجو، والذي اعرتف حتت قوة االأدلة بفعلته، لكنه 
ال�شجن مدى احلياة،  اإىل  به احلال  اأن ينتهي  مل يتوقع 

ب�شبب خطته الفا�شلة للبقاء اإىل جانب زوجته.

�شكني عالق يف راأ�س مت�شاح 
يف  جمجمته  يف  ع��ال��ق  ب�شكني  مت�شاح  على  ال��ع��ث��ور  اأث���ار 
ال  ال�شكان،  �شدمة  املتحدة  ال��والي��ات  يف  تك�شا�س  والي��ة 
وي�شتطيع  احلياة  قيد  على  ي��زال  ال  التم�شاح  واأن  �شيما 
ال��ت��م��ت��ع ب��ال�����ش��ب��اح��ة. و���ش��وه��د ال��ت��م�����ش��اح ي�����ش��ب��ح بحرية 
كاملة يف بحرية اأورك��اد يف مقاطعة فورت بيند يف والية 
االأمريكية.  نيوز  فوك�س  �شبكة  ذك��رت  ما  وف��ق  تك�شا�س، 
ال�شور  واأث����ارت  التم�شاح،  بت�شوير  وي��ف��ر  اإي��ري��ن  وق���ام 
و�شائل  على  ن�شرها  مت  عندما  باحليوان  كبريا  اهتماما 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ن��ط��اق وا����ش���ع. وق����ال ويفر 
لل�شبكة التلفزيونية االأمريكية: "راأيته ي�شبح، ثم راأيته 
ي�شتدير وي�شبح نحوي، وعندما اقرتب راأيت �شيئا يخرج 
من راأ�شه". واأ�شاف: "لقد كان �شكينا مغرو�شا يف راأ�شه، 
وال اأعرف ما اإذا كان قد دخل يف عينه، لكن يبدو اأنه اإذا 

مل يكن قد اأ�شاب عينه، فهو قريب جدا منها".

الكامريا تر�شد خمالفة ميغان للربوتوكول 
ب��ني االأمري  ب��ري��ط��اين، م��ن ك�شف م��ا دار  مت��ك��ن خ��ب��ري 
غام�شة"،  "حمادثة  يف  م��ارك��ل  م��ي��غ��ان  وزوج��ت��ه  ه���اري 
خالل االحتفال بعيد امللكة اإليزابيث الثانية، يوم ال�شبت 

املا�شي.
وبح�شب ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل"، فاإن دوق ودوقة 
�شا�شيك�س، كانا يف �شرفة ق�شر باكينغهام، خالل االحتفال 

بعيد ميالد امللكة، يف الثامن من يونيو اجلاري. عار�سة الأزياء الأمريكية هونرت �س�س�سافر لدى و�سولها حل�سور جوائز الأفالم والتلفزيون 2019 يف �سانتا مونيكا. ا ف ب

والدة اأخف باندا 
عمالقة يف العامل

اأنثى  اإن  املحلية  ال�شلطات  ق��ال��ت 
باندا عمالقة بوزن 42.8 غرام قد 
ت�شنغدو، حا�شرة  ُولدت يف مدينة 
غربي  بجنوب  �شيت�شوان  مقاطعة 

ال�شني.
االأنثى  ال��ع��م��الق��ة  ال��ب��ان��دا  وت��ع��د 
باندا  ����ش���غ���رية  اأخ�������ف  امل�����ذك�����ورة 
ال��ع��امل، حيث  عمالقة م��ول��ودة يف 
ب��ي�����ش��ة دج���اج  ي���ع���ادل وزن���ه���ا وزن 

واحدة متو�شط احلجم.
واأجن���ب���ت ال��ب��ان��دا ال��ع��م��الق��ة االأم 
�شغريتها  "ت�شنغدا"  وا���ش��م��ه��ا 
واأخ��ت��ه��ا ال���ت���واأم ي���وم ال��ث��الث��اء يف 
ت�����ش��ن��غ��دو الأب���ح���اث تربية  ق���اع���دة 

الباندا العمالقة.
ال����ب����ان����دا  �����ش����غ����رية  وزن  وك���������ان 
العمالقة عند الوالدة اأقل من ربع 
وزن اأختها التي كانت تزن 171.9 
اأختها  ط��ول  ُثلثي  وطولها  غ���رام، 
فقط، وفًقا للقاعدة التي قالت اإن 
�شغرية الباندا العمالقة املذكورة 
االآن،  م�����ش��ت��ق��رة  ���ش��ح��ي��ة  ح��ال��ة  يف 
على  لها  املُ��وّف��رة  ال��رع��اي��ة  بف�شل 
الباحثني  قبل  م��ن  ال�شاعة  م���دار 

يف القاعدة.
وقبل ذلك، كان "وويي" اأخف ذكر 
ال���ع���امل، وكان  ب���ان���دا ع��م��الق��ة يف 
يزن 51 غراماً عند والدته يف عام 
2006 يف القاعدة، اإال اأنه يزن االآن 

132 كغم.
ُولد   ،2018 ع���ام  ن��وف��م��رب  وح��ت��ى 
ع��م��الق��ة يف  ب���ان���دا  284 ���ش��غ��ري 
على  بقاء  مبعدل  ت�شنغدو،  قاعدة 

قيد احلياة 98 باملئة.

»فتوى« يقتن�س جائزة املهرجان املغاربي للفيلم 
اقتن�س الفيلم التون�شي فتوى للمخرج حممود 
بن حممود اجلائزة الكربى للمهرجان املغاربي 
اأ�شدل ال�شتار على دورته الثامنة  للفيلم الذي 
اأم�س ال�شبت يف مدينة وجدة باململكة املغربية.

ال���ف���ي���ل���م ح���ا����ش���ل ع���ل���ى ج�����وائ�����ز ك����ث����رية من 
تون�شي  رجل  ق�شة  ويتناول  مهرجانات عربية 
يعي�س يف فرن�شا ويعود بعد علمه بوفاة ابنه يف 
حادث لكنه يكت�شف اأن االأمر مدبر من جماعة 

مت�شددة حاولت ا�شتقطاب االبن وف�شلت.
اأف�شل ممثلة اجلزائرية مليكة  وفازت بجائزة 
فاز  "عرفان" بينما  فيلم  دوره��ا يف  بلباي عن 
بجائزة اأف�شل ممثل املغربي يو�شف عربي عن 

دوره يف فيلم "ولولة الروح".
ومنحت جلنة حتكيم االأفالم الطويلة جائزتها 
من  الروح"  "ولولة  املغربي  للفيلم  اخلا�شة 

اإخراج عبد االإله جواهري.
 12 ويف م�شابقة االأفالم الق�شرية التي �شمت 
التون�شي  الفيلم  الكربى  باجلائزة  ف��از  فيلما 

اأ����ش���ام���ة ع����زي وح�شلت  اإخ�������راج  ح���وري���ة م���ن 
اأف�شل  جائزة  على  �شعيدان  بن  فاطمة  بطلته 
ممثلة. وفاز بجائزة اأف�شل ممثل املغربي ه�شام 
ب�شطاوي عن دوره يف فيلم "قلق" للمخرج علي 

بن جلون الذي حاز جائزة االإخراج.
ال��ت��ح��ك��ي��م ج��ائ��زت��ه��ا اخلا�شة  وم��ن��ح��ت جل��ن��ة 
اإخ��راج مرمي  "االإخوان" من  التون�شي  للفيلم 
للفيلم  ال�شيناريو  ج��ائ��زة  ذه��ب��ت  بينما  ج��ب��ور 
ن�شيم  للمخرج  ال�شفر"  "نقطة  اجل���زائ���ري 

بومعيزة.
نظمت جمعة �شيني مغرب املهرجان هذا العام 
ب�شينماه(  موحد  الكبري  )امل��غ��رب  �شعار  حت��ت 
اجلزائر  وامل��غ��رب  تون�س  م��ن  اأف���الم  مب�شاركة 

وموريتانيا.
وكرم املهرجان يف دورته الثامنة جمموعة من 
امل�شري  املمثل  منهم  ال�شينما  و���ش��ن��اع  جن��وم 
���ش��ري��ف م��ن��ري وامل���خ���رج امل��غ��رب��ي ك��م��ال كمال 

واملخرج اجلزائري-الفرن�شي ر�شيد بو�شارب.

كيت هاد�شون باإطاللة 
�شاحرة يف اإيطاليا

 4 بعد  االأول  ظهورها  يف  ال��زائ��د،  ال��وزن  من  هاد�شون  كيت  النجمة  تخّل�شت 
���ش��اح��رة يف حفل  ب��اإط��الل��ة  ب��دت  "راين"، حيث  م��ن والدت��ه��ا لطفلتها  اأ���ش��ه��ر 
من  اال�شتح�شان  عبارات  من  العديد  وتلقت  التجميل،  مل�شتح�شرات   Capri

احلا�شرين.
لالأزياء،  العاملية   Markarian NYC ت�شميم  كانت من  هاد�شون  واإطاللة 

والتي �شبق اأن �شممت لها ف�شتان زفافها.
وكانت هاد�شون قد احتفلت بعيد ميالدها، بح�شور عدد من جنوم هوليوود 
ومنهم ليوناردو دي كابريو وري�س ويذر�شبون، كما ح�شر احلفل اأقارب هاد�شون 

وعدد اآخر من اأ�شدقائها، وذلك يف با�شيفيك بالي�شادي�س، كاليفورنيا.


