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احلركة يف مطار اأبها تتوا�صل كاملعتاد  

ا�صتمرار اآلة الهدم الإ�صرائيلية يف تدمري بيوت الفل�صطينيني

نداء تون�س.. انهيار �صامل

موا�صلة احلراك ال�صعبي ال�صوداين لتحقيق مطالبه

حممد بن زايد خالل لقائه امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال مريكل )وام(

رعى حفل تخريج الدورة ال�ساد�سة يف كلية الدفاع الوطني 
حممد بن ر��شد خماطبا �أبناءه �خلريجني: حبكم و�إميانكم 

باهلل من�شهر بحبكم ووالئكم لوطننا �لعزيز وقيادته

التقى طلبة الإمارات الدار�سني يف اأملانيا وحثهم على حتقيق تفوقهم العلمي املن�سود 
 حممد بن ز�يد يبحث مع �مل�شت�شارة �الأملانية تعزيز �لعالقات 

�لثنائية وعدد� من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك
 •• اأبوظبي-وام:

رعى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بح�صور الفريق �صمو ال�صيخ 
�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفل 
اأبوظبي  العا�صمة  يف  الوطني  الدفاع  كلية  يف  ال�صاد�صة  ال��دورة  تخريج 

�صباح ام�س .
بداأ احلفل بال�صالم الوطني ثم اآيات من الذكر احلكيم ثم �صاهد �صاحب 

ال�صمو راعي احلفل واحل�صور عر�صاً م�صوراً عن ن�صاأة الكلية وبرنامج 
الدرا�صة الذي نفذه اخلريجون من اأبناء وبنات الوطن على �صتة واأربعني 

اأ�صبوعاً هي مدة الدرا�صة يف الكلية.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صلم  اخلريجني  وكلمة  الكلية  قائد  كلمة  وعقب 
الت�صعة والأربعني  اإىل اخلريجني  ال�صهادات  اآل مكتوم  را�صد  حممد بن 
احلا�صلني على درجة املاج�صتري و�صهادة كلية الدفاع الوطني من بينهم 
�صباط يف القوات امل�صلحة ووزارة الداخلية وموظفون يف خمتلف اجلهات 

احلكومية و�صبه احلكومية يف الدولة.                   التفا�صيل )�س5(

•• برلني- وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  عقد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، ومعايل اأجنيال مريكل، م�صت�صارة 
تعزيز  ت��ن��اول��ت  ر�صمية  م��ب��اح��ث��ات  جل�صة  الحت���ادي���ة،  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
من  ع��دد  اىل  ..اإ���ص��اف��ة  البلدين  ب��ني  القائمة  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 

الق�صايا وامل�صتجدات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�صرتك.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال امل�صت�صارة الأملانية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان اأم�س يف مكتب امل�صت�صارية الحتادية بربلني.
كما بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان مع امل�صت�صارة 
ال�صاحتني  على  وامل�صتجدات  امل�صرتك،  الهتمام  حمل  الق�صايا  الأملانية 

الإقليمية والدولية، خا�صة التطورات يف منطقة اخلليج العربي.
على �صعيد مت�صل التقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة اأم�س يف العا�صمة 
الأملانية برلني عددا من طلبة دولة الإمارات املبتعثني يف جامعات ومعاهد 

املانيا.. واأعرب �صموه عن �صعادته بلقاء الطلبة.    )التفا�صيل �س2(

حممد بن را�صد خالل ح�صوره حفل تخريج الدورة ال�صاد�صة يف كلية الدفاع الوطني )وام(

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي مبطار اأبها.. وتنديد عربي وا�سع   

�إ�شابة 26 مدنيًا يف جرمية حوثية �إثر ق�شف مطار �أبها
يتفوق على النه�سة بفارق كبري:

تون�س: �لقروي يت�شّدر �لرئا�شية و�لت�شريعية...

هروب �شباط كبار من �حلر�س 
�ل��ث��وري و�ع��ت��ق��ال �آخ��ري��ن 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت تقارير بفرار عديد من قادة 
احل��ر���س ال���ث���وري الإي������راين خارج 
اآخ���ري���ن بتهمة  اإي������ران، واع��ت��ق��ال 

التج�ص�س.
ح�صب  امل������واق������ع،  ب���ع�������س  وق����ال����ت 
الأرب����ع����اء،  ام�������س  "احلرة"  ق���ن���اة 
لل�صوؤون  ال�������ص���اب���ق  "النائب  اإن 
الثوري  ل��ل��ح��ر���س  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإي��راين، اجلرنال حممد تافايل، 
مغادرة  حم���اول���ت���ه  اأث����ن����اء  اع��ت��ق��ل 
اأن  البالد".  واأ�صارت التقارير اإىل 
اجل����رنال الإي�����راين اع��ت��ق��ل ب�صبب 
متعلقة  اإ�صرائيلية  عملية  يف  دوره 

بامللف النووي لإيران.
واأ�صارت م�صادر اأخرى اإىل اعتقال 
ج����رنال اإي������راين اآخ�����ر، اأ����ص���ري اإىل 
هناك  وكانت  ربيع،  الأخ��ري،  ا�صمه 
ت��ق��اري��ر يف م��اي��و )اآي�����ار( ق��ال��ت اإن 
"جرناًل با�صم م�صطفى ربيع اأقيل 
من من�صب نائب مفت�صية احلر�س 
اأخرى  اأن��ب��اء  وحت��دث��ت  الثوري". 
عن ه��روب اجل��رنال علي نا�صري 
من اإيران، بعد ا�صتبداله قبل ذلك 
امل��ت��ح��دث با�صم  ب�����ص��ه��ري��ن. ون��ف��ى 
الإي��راين رم�صان  الثوري  احلر�س 
اإنها  وق��ال  املعلومات،  تلك  �صريف 
"تكتيكات اأعداء ا�صتغلت التغيريات 
الثوري  قيادة احلر�س  الأخ��رية يف 

الإيراين لن�صر �صائعات".

�إحباط حماولة �نقالب على �ملجل�س �لع�شكري �ل�شود�ين
•• اخلرطوم-وكاالت:

اأعلنت م�صادر �صودانية، اأم�س الأربعاء، عن اإحباط حماولة انقالبية يف 
ال�صودان على املجل�س الع�صكري النتقايل م�صرياً اإىل توقيف 68 �صابطاً، 

حيث يخ�صعون للتحقيق ب�صاأن املحاولة النقالبية يف ال�صودان.
وقالت اإن املجموعة التي حاولت النقالب على املجل�س الع�صكري اأغلبها 
�صباط اإ�صالميون، واإن �صباطاً موالني للنظام ال�صابق حاولوا النقالب 

على املجل�س الع�صكري.
يف  الن��ق��الب  مبحاولة  �صلة  على  ع�صكرية  غري  جمموعة  توقيف  ومت 

ال�صودان.
وبح�صب معلومات موثوقة ل�"العربية"، حاولت جمموعة يقودها عدد 
على  انقالب  تنفيذ  منتمني  غري  واآخ���رون  الإ�صالميني  ال�صباط  من 
ال�صروع يف  قبل  الك�صف عنها  اأنه مت  النتقايل، غري  الع�صكري  املجل�س 

تنفيذها.
واعتقل عدد من ال�صباط، فيما يخ�صع اآخرون للتحقيق، بينهم اللواء 
عبد الغني املاحي، العقيد يا�صر الطيب، العقيد �صديق البقاري، العقيد 

نبيل عبداهلل، والعقيد خ�صر عبدالروؤوف.
وك����ان جم��ل�����س الأم����ن ال����دويل دع����ا، يف وق���ت ���ص��اب��ق، ك���اًل م��ن املجل�س 
النتقايل وقادة قوى احلرية والتغيري للعمل معاً لإيجاد حل لالأزمة، 

ودان املجل�س ب�صدة اأحداث العنف التي �صهدها ال�صودان موؤخراً.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اإذا �صلمنا بنتائج �صرب لالآراء فان 
تون�س مقبلة على زلزال وانقالب 
النتخابات  يف  ك��ب��ري  ���ص��ي��ا���ص��ي 
القادمة  والت�صريعية  الرئا�صية 
اأف�����ول �صم�س  اأب�����رز ���ص��م��ات��ه  م���ن 
الأح���������زاب الأك�������ر ح�������ص���ورا يف 
يف  كانت  �صواء  ال�صيا�صي  امل�صهد 
ويرى  امل��ع��ار���ص��ة.  يف  اأو  احل��ك��م 
حمللون" ان توا�صل هذا امل�صهد 
ا�صتحقاق  يف  �صائرة  تون�س  ف��اّن 
اأك��ت��وب��ر ال��ق��ادم اإىل ال��ت��ح��ّول اإىل 

دولة فا�صلة غري قابلة للحكم".
موؤ�ص�صة  اأراء  ���ص��رب  ك�����ص��ف  ف��ق��د 
املمتدة  للفرتة  كون�صاي  �صيغما 
ي��ون��ي��و اجل����اري  1 و8  ب���ني  م���ا 
و�صمل عينة متكونة من 2706 
بال�صجالت  م�����ص��ج��ل��ني  ت��ون�����ص��ي 

النتخابية عن ت�صدر حزب نبيل 
القروي مدير قناة ن�صمة )حزب 
الت�صويت  نوايا  بعد(  يوؤ�ص�س  مل 
القادمة  الت�صريعية  لالنتخابات 
متقدما  باملائة   8 فا�صل   29 ب��� 

13 ن��ق��ط��ة ك��ام��ل��ة ع��ل��ى حركة  ب��� 
ن�صبة  على  التي حت�صلت  النه�صة 
نوايا  يف  ب��امل��ئ��ة   8 ف��ا���ص��ل   16
الت�صريعية  الت�صويت لالنتخابات 

)التفا�صيل �س13(   .2019

•• عوا�صم-وكاالت:

•• اأبوظبي-وام -وكاالت:

ب�صدة  الإم����������ارات  دول������ة  اأدان��������ت 
ال����ه����ج����وم الإره�������اب�������ي احل���وث���ي 
مب������ق������ذوف ع���������ص����ك����ري وال��������ذي 
ا���ص��ت��ه��دف م���ط���ار اأب���ه���ا ال����دويل 
ال�صعودية  العربية  اململكة  جنوب 
اإ�صابة  ع���ن  واأ����ص���ف���ر  ال�����ص��ق��ي��ق��ة، 

العديد من املدنيني.
ب�صدة  الإم���ارات  دول��ة  وا�صتنكرت 
ته  وعدَّ الإره����اب����ي،  ال��ع��م��ل  ه����ذا 
التوجهات  ع��ل��ى  ج���دي���داً  دل���ي���اًل 
والإرهابية  ال��ع��دائ��ي��ة  احل��وث��ي��ة 
الأم����ن  ت��ق��وي�����س  اإىل  وال�����ص��ع��ي 

وال�صتقرار يف املنطقة.
وجددت وزارة اخلارجية والتعاون 
ت�صامن  ل���ه���ا  ب���ي���ان  يف  ال�������دويل 
اململكة  م���ع  ال���ك���ام���ل  الإم���������ارات 
ال�صقيقة  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ووق��وف��ه��ا م��ع ال��ري��ا���س يف �صف 
واح������د ����ص���د ك����ل ت���ه���دي���د لأم����ن 
كافة  ودعمها  اململكة،  وا�صتقرار 
التطرف  مواجهة  الإج���راءات يف 
ووقوفها  احل����وث����ي،  والإره���������اب 
اإىل جانبها يف كل ما تتخذه من 
و�صالمة  اأمنها  حلفظ  اإج���راءات 
على  وامل����ق����ي����م����ني  م����واط����ن����ي����ه����ا 

اأرا�صيها.
اأعلنت  خ�����ط�����رية،  واق�����ع�����ة  ويف 

الإجراءات التي تتخذها حلماية 
اأمنها.

اإذ غرد  ودانت البحرين الهجوم، 
وزير خارجيتها، ال�صيخ خالد بن 
"ا�صتهداف  ت��وي��رت:  ع��رب  اأح��م��د 
اأبها  مل���ط���ار  احل����وث����ي  اٍلره���������اب 
ال�����دويل ه���و ت�����ص��ع��ي��د خ��ط��ري مت 
وقوع  اإىل  واأدى  اإي����راين،  ب�صالح 
الأبرياء".واأ�صاف:  بني  اإ�صابات 
"املطلوب هو موقف دويل وا�صح 
و����ص���ارم جت���اه اٍلره�����اب احلوثي 

والدعم الإيراين املتوفر له".
اخلارجية  وزارة  اأع����رب����ت  ك���م���ا 
الكويتية عن "اإدانتها وا�صتنكارها 
الإجرامي  لالعتداء  ال�صديدين 
الآث������م ال�����ذي ت��ع��ر���س ل���ه مطار 
اأبها يف اململكة العربية ال�صعودية 
عدد  اإ�صابة  اإىل  واأدى  ال�صقيقة، 
من الأبرياء".ويف القاهرة، دانت 
اخلارجية امل�صرية يف بيان ب�"اأ�صد 
ميلي�صيات  ا���ص��ت��ه��داف  ال��ع��ب��ارات 
اأبها  مل���ط���ار  ال��ي��م��ن  يف  احل���وث���ي 

الدويل".
ال���رئ���ي�������س  دان  ج�����ان�����ب�����ه،  م������ن 
عبا�س،  حم���م���ود  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
اخلطري"  الإج����رام����ي  "العمل 
امل���ط���ار، موؤكدا  ا���ص��ت��ه��دف  ال����ذي 
جانب  اإىل  ف��ل�����ص��ط��ني  "وقوف 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  ����ص���ق���ي���ق���ت���ه���ا 
و�صعبا  وحكومة  ملكا  ال�صعودية 

يف مواجهة هذه العتداءات".

الإرهابية  احل���وث���ي  ميلي�صيات 
�صد  "كروز"،  ���ص��اروخ  ا�صتخدام 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  دويل  م���ط���ار 
ال�������ص���ع���ودي���ة، مم���ا ي����ربز جم���ددا 
وداعمتها  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات،  اإ����ص���رار 
املدنيني  ا���ص��ت��ه��دف  ع��ل��ى  اإي������ران 
وي�صتلزم،  املنطقة،  اأم��ن  وتهديد 
مل�صاألة  ح���د  و���ص��ع  خ�����رباء،  وف���ق 
ميناء  ع��ل��ى  امليلي�صيات  �صيطرة 
احلديدة باليمن، الذي متر عربه 

الأ�صلحة الإيرانية الفتاكة.
وك����ان ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي لدعم 
ال�����ص��رع��ي��ة يف ال���ي���م���ن اأع����ل����ن يف 
 26 اإ�صابة  الأربعاء،  �صابق،  وقت 
واأطفال،  ن�صاء  بينهم  م�����ص��اف��را، 

من جراء �صقوط مقذوف حوثي 
اأبها  القدوم يف مطار  على �صالة 
ال��دويل، ف�صال عن اإحلاق بع�س 

الأ�صرار املادية.
التحالف  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وذك���ر 
املالكي،  ت��رك��ي  العقيد  ال��ع��رب��ي، 
والأمنية  الع�صكرية  اجل��ه��ات  اأن 
املقذوف  ن��وع  حتديد  على  تعمل 
بالهجوم  ا���ص��ت��خ��دام��ه  مت  ال����ذي 
اأن  اإىل  م���������ص����ريا  الإره���������اب���������ي، 
امليلي�صيات النقالبية اأعلنت عرب 
م�صوؤوليتها  الإع��الم��ي��ة  اأذرع��ه��ا 
عن العتداء الإرهابي وقالت اإنه 

نفذ عرب �صاروخ "كروز".
ويعني الإعالن احلوثي ال�صريح 

كاملة  مب�������ص���وؤول���ي���ة  اع�����رتاف�����ا 
واملن�صاآت  امل��دن��ي��ني  ب��ا���ص��ت��ه��داف 
امل���دن���ي���ة، الأم������ر ق���د ي���رق���ى اإىل 

جرمية حرب، وفق املالكي.
بالرد  ال��ع��رب��ي  التحالف  وت��وع��د 
ال�صارم ب�صكل عاجل واآين، لردع 
امليلي�صيات الإرهابية، مبا يتوافق 

مع القانون الدويل.
بالهجوم  ع��رب��ي��ة،  دول  .ون�����ددت 
ميلي�صيات  �صنته  ال��ذي  الإرهابي 
احل���وث���ي امل���وال���ي���ة لإي�������ران على 
ال�صعودية،  ج��ن��وب��ي  اأب��ه��ا  م��ط��ار 
م�صافرا   26 اإ�صابة  ع��ن  واأ�صفر 
ب��ج��روح، م��وؤك��دة وقوفها  م��دن��ي��ا 
اإىل جانب الريا�س وتاأييدها لكل 

بتوجيهات رئي�س �لدولة.. خليفة �الإن�شانية تنفذ 
حمطة كهرباء يف عدن بتكلفة 100 مليون دوالر

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  بتوجيهات �صاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  وبدعم �صاحب 
الأعلى للقوات امل�صلحة ومتابعة �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�صانية 
.. وقعت املوؤ�ص�صة اأم�س اتفاقية مع وزارة الكهرباء يف اجلمهورية اليمنية ال�صقيقة لتنفيذ 
حمطة كهرباء يف عدن بتكلفة 100 مليون دولر. تاأتي التفاقية يف اإطار ا�صتمرار برامج 
دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة الإمارات يف اليمن مبحافظة عدن. وقع 
التفاقية يف املقر الرئي�س للموؤ�ص�صة .. معايل اأحمد جمعة الزعابي وزير �صوؤون املجل�س 
اآل نهيان  الأعلى لالحتاد يف وزارة �صوؤون الرئا�صة نائب رئي�س موؤ�ص�صة خليفة بن زايد 
لالأعمال الإن�صانية .. فيما وقعها عن اجلانب اليمني معايل الدكتور جنيب العوج وزير 
التخطيط والتعاون الدويل اليمني وذلك بح�صور معايل الدكتور معني عبدامللك رئي�س 

الوزراء يف اجلمهورية اليمنية ال�صقيقة .                                    )التفا�صيل �س6(

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ه�������دم�������ت ق��������������وات الح�������ت�������الل 
الأربعاء  اأم�س  �صباح  الإ�صرائيلي 
ب���ن���اي���ات يف حم��ي��ط حاجز  ع����دة 
القد�س  م��دي��ن��ة  ���ص��م��ال  ق��ل��ن��دي��ا 
امل���ح���ت���ل���ة، ب���ح���ج���ة ال����ب����ن����اء غري 

القانوين.
وقالت م�صادر حملية يف املدينة، 
عنا�صر  م�����ن  "الع�صرات  اإن 
جي�س  يف  اخل���ا����ص���ة  ال�����وح�����دات 
اأمنياً يف  الحتالل فر�صوا طوقاً 
حميط احل��اج��ز وم��دخ��ل خميم 
الفل�صطينيني  لالجئني  قلنديا 
تابعة  ج���راف���ات  ت�����ص��رع  اأن  ق��ب��ل 

لبلدية الحتالل يف الهدم".
جتارية  حم����ال  ال���ه���دم  وط���ال���ت 
الرئي�صي،  ل���ل�������ص���ارع  م��ال���ص��ق��ة 

ومنزلني، و4 من�صاآت جتارية.
م�������ن ج�����ه�����ة اخ��������������رى، ات���ه���م���ت 

احلكومة  الفل�صطينية،  ال�صلطة 
لتقوي�س  بال�صعي  الإ�صرائيلية 
اإقامة  ف��ك��رة  وت���دم���ري  دع��ائ��م��ه��ا 
امل�صتقلة،  الفل�صطينية  ال��دول��ة 
ت�صعى  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأن  اإىل  م�����ص��ريًة 
ل���ت���ع���ري�������س الأم����������ن ال����داخ����ل����ي 

الفل�صطيني للخطر.
احلكومة  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
اإن  ملحم،  اإبراهيم  الفل�صطينية، 
اعتداء قوات الحتالل على مقر 
نابل�س  الوقائي يف مدينة  الأم��ن 
ال����ث����الث����اء، يحمل  ال����ي����وم  ف���ج���ر 

ي�صتهدف  خ��ط��ري  ت�����ص��ع��ي��د  ن����ذر 
تقوي�س اأهم دعائم اإقامة الدولة 
الأمن  وتعري�س  الفل�صطينية، 

الداخلي للخطر.
احلكومة  "ت�صيد  ملحم،  واأ�صاف 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ب�����ص��ج��اع��ة اأف�����راد 
قوات الأمن الوقائي يف ت�صديهم 
ال�صفاء  وت��ت��م��ن��ى  ك��م��ا  ل��ل��ع��دوان، 
داع���ي���اً  للم�صابني"،  ال���ع���اج���ل 
املجتمع الدويل للتحرك العاجل 
العتداءات،  تلك  مثل  تكرار  ملنع 
ملا تنطوي عليه من خماطر على 

الأمن وال�صتقرار يف املنطقة.
با�صم  الناطق  ك�صف  ال�صياق،  ويف 
الفل�صطينية،  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة 
اللواء عدنان ال�صمريي، تفا�صيل 
اعتداء جي�س الحتالل على مقر 
نابل�س،  مبدينة  ال��وق��ائ��ي  الأم���ن 
لفتاً اإىل اأن عن�صري اأمن اأ�صيبا 

بجروح طفيفة باحلادث.

�الحتالل يهدم بيوتًا ومن�شاآت جتارية يف �لقد�س �إ�شقاطها  عن  تتحدث  �شوريا 
����ش���و�ري���خ �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�صورية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ذك����رت 
اأن  اأم���������س الأرب�������ع�������اء،  )�����ص����ان����ا( 
ال�صورية  اجل����وي����ة  ال����دف����اع����ات 
ت���������ص����دت ل����ه����ج����وم اإ����ص���رائ���ي���ل���ي 
ب���ال�������ص���واري���خ ع���ل���ى ت����ل احل�����ارة 
عددا  واأ���ص��ق��ط��ت  ���ص��وري��ا  بجنوب 
م����ن����ه����ا.  وت����ق����ع ت�����ل احل���������ارة يف 
تلة  تعترب  وه��ي  درع���ا  حمافظة 
ا�صرتاتيجية اإذ تطل على ه�صبة 

اجلولن املحتلة.
ت�صري  "الأنباء  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
على  اقت�صرت  الأ���ص��رار  اأن  اإىل 
خ�صائر  اأي  ي��وج��د  ول  امل���ادي���ات 

ب�صرية يف تل احلارة".
واأ�صافت "العدو الإ�صرائيلي بعد 
عدوانه بعدد من ال�صواريخ، بداأ 
تتعر�س  حيث  اإلكرتونية  بحرب 

الرادارات للت�صوي�س".
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اأخبـار الإمـارات

•• برلني- وام:

اآل نهيان ويل  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  عقد �صاحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، ومعايل 
اأجنيال مريكل، م�صت�صارة جمهورية اأملانيا الحتادية، جل�صة 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  تعزيز  تناولت  ر�صمية  مباحثات 
ال��ب��ل��دي��ن ..اإ���ص��اف��ة اىل ع���دد م��ن الق�صايا  ال��ق��ائ��م��ة ب��ني 

وامل�صتجدات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�صرتك.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال امل�صت�صارة الأملانية �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأم�س يف مكتب امل�صت�صارية 

الحتادية بربلني.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�صره �صمو ال�صيخ من�صور بن 
�صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  و�صمو  الرئا�صة 
التعاون  عالقات  ا�صتعرا�س  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية 
والتكنولوجيا  والطاقة  وال�صناعة  القت�صاد  جم��الت  يف 
ال��ق��ائ��م��ة بني  وال�����ص��راك��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م،  وال��ث��ق��اف��ة والتنمية 
البلدين، وال�صبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها ودفعها اإىل 
الأمام يف املجالت املختلفة؛ مبا يحقق طموحات البلدين 

و�صعبيهما ال�صديقني يف التنمية والتطور والزدهار.
اآل نهيان  كما بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 

امل�صرتك،  الهتمام  حمل  الق�صايا  الأملانية  امل�صت�صارة  مع 
خا�صة  والدولية،  الإقليمية  ال�صاحتني  على  وامل�صتجدات 

التطورات يف منطقة اخلليج العربي.
ال�صمو  �صاحب  حتيات  اللقاء،  ب��داي��ة  يف  نقل  �صموه  وك��ان 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 

اهلل« للم�صت�صارة مريكل، وخال�س متنياته لل�صعب الأملاين 
مبزيد من التقدم والرقي والزده��ار، وحر�س �صموه على 
اآفاق  اإىل  وتطويرها  ال�صديقة،  اأملانيا  مع  التعاون  تعزيز 

اأرحب واأو�صع.
واأ�صار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل 

اأن العالقات الإماراتية - الأملانية قوية ومتنوعة ومتنامية، 
البلدين  بني  الدبلوما�صية  العالقات  اإقامة  منذ  و�صهدت 
الكثري  ومتلك  املختلفة،  املجالت  يف  كبرية  نوعية  نقالت 

من فر�س التطور والنماء خالل الفرتة املقبلة.
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة حري�صة  واأ�صاف �صموه 
على الت�صاور والتعاون والتن�صيق مع جمهورية اأملانيا ب�صاأن 
الأو�صط،  وال�صرق  العربي  اخلليج  منطقة  يف  ال��ت��ط��ورات 
�صرورة  ح��ول  البلدين  بني  توافقاً  ثمة  ب��اأن  �صموه  منوهاً 
املالحة  �صالمة  و�صمان  الإقليمي،  الأم���ن  على  احل��ف��اظ 
للدول،  الداخلية  ال�����ص��وؤون  يف  التدخل  ورف�����س  ال��دول��ي��ة، 
التخريب  �صيا�صات  ون��ب��ذ  والإره�����اب  ال��ت��ط��رف  ومكافحة 
وخطاب الكراهية، والعمل على تعزيز ال�صلم وال�صتقرار يف 

املنطقة ذات الأهمية ال�صرتاتيجية للعامل كله.
واأك����د ���ص��م��وه اأن دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تقيم 
مقدمتها  ويف  ال��ع��امل،  يف  ال�صديقة  ال���دول  م��ع  عالقاتها 
امل�صرتكة،  امل�صالح  اأملانيا الحتادية، على قاعدة  جمهورية 
والحرتام املتبادل، والعمل امل�صرتك من اأجل تر�صيخ ال�صلم 
الإقليمية  ال�صاحتني  على  التنمية  وت��ع��زي��ز  وال���ص��ت��ق��رار 

والدولية.
الحتادية  اأملانيا  جمهورية  م�صت�صارة  اأ�صارت  جانبها،  من 
خ����الل ال��ل��ق��اء اإىل ح���ر����س ب���الده���ا ع��ل��ى ت��وث��ي��ق رواب����ط 

ال�����ص��داق��ة م��ع دول����ة الإم�������ارات، وال��ت��ط��ل��ع اإىل م��زي��د من 
التعاون يف املجالت التي تخدم م�صالح البلدين وال�صعبني 
الق�صايا  ح��ول  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  وتكثيف  ال�صديقني، 

القليمية والدولية التي تهم البلدين.
كما اأعربت عن متنياتها ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، موفور ال�صحة 

والعافية، ولدولة الإمارات املزيد من التقدم والزدهار.
ويف ختام املباحثات، اأكد اجلانبان موا�صلة تعزيز العالقات 
تنمية  على  والعمل  البلدين  بني  القائمة  ال�صرتاتيجية 

وتطوير التعاون القت�صادي والتجاري.
كما اأكدا موا�صلة جهود البلدين وتعاونهما وتن�صيقهما يف 
مكافحة التطرف والإرهاب والعنف، والعمل بالتعاون مع 
التعاي�س والتفاهم  ال�صلم وقيم  املجتمع الدويل على ن�صر 

والت�صامح، وتعزيز الأمن وال�صتقرار يف املنطقة.
اجلابر،  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  اللقاء  ح�صر 
وزير دولة املبعوث اخلا�س اإىل جمهورية اأملانيا الحتادية، 
وم��ع��ايل ع��ل��ي ب��ن ح��م��اد ال�����ص��ام�����ص��ي، ن��ائ��ب الأم����ني العام 
مبارك  حممد  و�صعادة  الوطني،  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
امل��زروع��ي، وك��ي��ل دي���وان ويل عهد اأب��وظ��ب��ي، و���ص��ع��ادة علي 
ع��ب��داهلل الأح���م���د ���ص��ف��ري ال���دول���ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة اأملانيا 

الحتادية.

بحث مع امل�ست�سارة الأملانية تعزيز العالقات الثنائية وعددا من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك

حممد بن ز�يد:�لعالقات �الإمار�تية - �الأملانية قوية ومتنوعة ومتنامية ومتلك �لكثري من فر�س �لتطور و�لنماء  

التقى طلبة الإمارات الدار�سني يف اأملانيا

حممد بن ز�يد:طلبة �الإمار�ت يف �خلارج ج�شر من ج�شور �لتو��شل 
مع �شعوب �لعامل ويج�شدون قيم جمتمع �الإمار�ت �الأ�شيلة 

•• برلني-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  التقى �صاحب   
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة اأم�س يف العا�صمة الأملانية برلني عددا 
من طلبة دولة الإمارات املبتعثني يف جامعات ومعاهد املانيا.. واأعرب �صموه 
والإطمئنان  العلمية  اإىل تخ�ص�صاتهم  والتعرف  الطلبة  بلقاء  �صعادته  عن 

على اأحوالهم واأو�صاعهم الدرا�صية.
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ح�صره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  الطلبة  �صموه  وح��ث 
و�صمو  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
على  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ 
يف  املن�صود  العلمي  تفوقهم  لتحقيق  جهد  اأق�صى  وب��ذل  املثابرة  موا�صلة 
اأ�صقائهم  بقية  مع  الإ�صهام  اأجل  من  يدر�صونها  التي  التخ�ص�صات  خمتلف 
من اأبناء وبنات الوطن يف رفد م�صرية تقدم الدولة وازدهارها، واأكد �صموه 

اأن طلبة دولة الإمارات يف اخلارج هم ج�صر من ج�صور التوا�صل مع �صعوب 
العامل يج�صدون قيم جمتمع الإمارات الأ�صيلة وثقافته وعاداته وتقاليده 
وينقلون هويته و�صورته احل�صارية اإىل ال�صعوب والدول الأخرى.. م�صرياً 
اإىل اأن ال��دول��ة ل��ن ت��دخ��ر ج��ه��دا يف ت��وف��ري ال��دع��م والإم��ك��ان��ات ك��اف��ة التي 
ت�صاعدهم على حتقيق اأهدافهم وطموحاتهم يف نيل اأعلى الدرجات العلمية 
واكت�صابهم املهارات واخلربات والعلوم املتقدمة التي توؤهلهم خلدمة وطنهم 

يف خمتلف امليادين كل يف جمال تخ�ص�صه.
بلقاء �صاحب  واعتزازهم  �صعادتهم  الإم��ارات عن  اأع��رب طلبة  من جانبهم 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان.. مثمنني الدعم الذي تقدمه لهم 
الدولة والهتمام الذي يحظون به ليوا�صلوا م�صريتهم العلمية .. موؤكدين 
اخلارج  بالدهم يف  الدولة يف متثيل  قيادة  عند ح�صن ظن  �صيكونون  اأنهم 
وموا�صلة اجلهود يف م�صرية حت�صيلهم العلمي حتى تخرجهم لالإ�صهام مع 

بقية اأبناء الإمارات يف دعم تطور الوطن وتقدمه.

�شموه: لن ندخر جهد� يف توفري �الإمكانات �لتي ت�شاعد �أبناء �الإمار�ت على 
حتقيق �أهد�فهم وطموحاتهم يف نيل �أعلى �لدرجات �لعلمية و�كت�شابهم �ملهار�ت 

حممد بن ز�يد يلتقي وزير �خلارجية �الأملاين
•• برلني- وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�صلحة اأم�س مبقر اإقامته يف برلني 
خارجية  وزي��ر  ما�س  هايكو  معايل 

جمهورية اأملانيا الحتادية.
وج��رى خ��الل اللقاء ال��ذي ح�صره 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
ال�صداقة  ع���الق���ات  ب��ح��ث  ال�����دويل 
وال����ت����ع����اون ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 
اأملانيا  وجمهورية  املتحدة  العربية 

الحتادية و�صبل تعزيزها.
وا�����ص����ت����ع����را�����س اجل�����ان�����ب�����ان اآخ������ر 
منطقة  يف  وامل�صتجدات  التطورات 
التي  والتحديات  الأو���ص��ط  ال�صرق 
تهدد الأمن وال�صتقرار يف املنطقة 
النظر  وج���ه���ات  وت����ب����ادل  وال����ع����امل 
الأمن  اأهمية حتقيق  واأكدا  حولها، 

ح�صر اللقاء معايل الدكتور �صلطان 
بن اأحمد اجلابر وزير دولة املبعوث 
اخلا�س جلمهورية اأملانيا الحتادية 
ال�صام�صي  ح��م��اد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل 
نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى 

وال�صتقرار وال�صالم لدول املنطقة 
التن�صيق  وم���وا����ص���ل���ة  و����ص���ع���وب���ه���ا 
العديد من  ب�صاأن  امل�صرتك  والعمل 
امل�صتويني  على  وامل��ل��ف��ات  الق�صايا 

الإقليمي والدويل.

ل���الأم���ن ال��وط��ن��ي و����ص���ع���ادة حممد 
م����ب����ارك امل�����زروع�����ي وك���ي���ل دي�����وان 
و����ص���ع���ادة علي  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
عبداهلل الأحمد �صفري الدولة لدى 

جمهورية اأملانيا الحتادية.

اإعالن ا�سرتجاع �سلعة من اأجل ال�سالمة

ذ.م.م وحر�صا  اأبوظبي  واإلكرتا  التنمية القت�صادية  دائرة  و  اأبوظبي للجودة واملطابقة  بالتن�صيق بني جمل�س 
من جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة على التاأكد من �صالمة املنتجات يف اإمارة اأبوظبي ، تعلن اإلكرتا اأبوظبي 
ذ.م.م اىل عمالئها الكرام الذين ا�صرتو التو�صيالت الكهربائية موديل رقم )W903S( العالمة التجارية 
)Sirocco( اأن يتوقفوا عن ا�صتخدام املنتج ، وذلك لعدم مطابقة املنتج ل�صروط ال�صالمة املعتمدة. يرجى 
من العمالء الكرام التوا�صل مع املورد على الرقم:97126734132 ل�صرتداد ثمن اجلهاز اأو تغيري املنتج 

.اإلكرتا اأبوظبي ذ.م.م تعتذر عن اأي اإزعاج قد ي�صببه هذا الأمر لعمالئها

 

 

 

استرجاع سلعة من أجل السالمةعالن إ  
 

من مجلس وحرصا (ذ.م.م)  إلكترا أبوظبي و و دائرة التنمية االقتصادية بالتنسيق بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة و
إلى عمالئها الكرام (ذ.م.م)   إلكترا أبوظبي المنتجات في إمارة أبوظبي, تعلن على التأكد من سالمة و المطابقة أبوظبي للجودة

, وذلك المنتجأن يتوقفوا عن استخدام  Siroccoالعالمة التجارية  W903Sموديل رقم  التوصيالت الكهربائية   الذين اشتروا
 لعدم مطابقة المنتج لشروط السالمة المعتمدة. 

 .ثمن الجهاز أو تغير المنتج السترداد  6734132 2 971 يرجى من العمالء الكرام التواصل مع المورد على الرقم 

 تعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا األمر لعمالئها.  (ذ.م.م)  إلكترا أبوظبي

 

 

 

 

استرجاع سلعة من أجل السالمةعالن إ  
 

من مجلس وحرصا (ذ.م.م)  إلكترا أبوظبي و و دائرة التنمية االقتصادية بالتنسيق بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة و
إلى عمالئها الكرام (ذ.م.م)   إلكترا أبوظبي المنتجات في إمارة أبوظبي, تعلن على التأكد من سالمة و المطابقة أبوظبي للجودة

, وذلك المنتجأن يتوقفوا عن استخدام  Siroccoالعالمة التجارية  W903Sموديل رقم  التوصيالت الكهربائية   الذين اشتروا
 لعدم مطابقة المنتج لشروط السالمة المعتمدة. 

 .ثمن الجهاز أو تغير المنتج السترداد  6734132 2 971 يرجى من العمالء الكرام التواصل مع المورد على الرقم 

 تعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا األمر لعمالئها.  (ذ.م.م)  إلكترا أبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

•• برلني- وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  اأكد �صاحب 
لدولة  القت�صادي  النهج  اأم�����س  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
واملرونة  والتنوع  النفتاح  على  يعتمد  ال��ذي  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

واإقامة ال�صراكات التي تعتمد على التنمية امل�صتدامة.
ال�صركات  خمتلف  ممثلي  م��ن  ع���دداً  �صموه  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
برلني  يف  �صموه  اإق��ام��ة  مبقر  وال�صغرية  واملتو�صطة  الكبرية  الأمل��ان��ي��ة 
ي��راف��ق��ه��م م��ع��ايل ب��ي��رت ال��ت��م��اي��ر وزي���ر الق��ت�����ص��اد يف ج��م��ه��وري��ة اأملانيا 

الحتادية.
ورحب �صموه خالل اللقاء الذي ح�صره �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل مبمثلي ال�صركات الأملانية واأكد 
لهم يف بداية اللقاء على اجلانب القت�صادي املهم يف العالقات التعاون 
اأملانيا ودوره يف  الثنائي بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة وجمهورية 

تعزيز وتنمية هذه العالقة القدمية واملتجذرة.
واأ�صار �صموه اإىل م�صارات التعاون بني البلدين يف املجالت القت�صادية 
والتجارية وال�صتثمارية والتكنولوجية والفر�س الواعدة لتنميتها مبا 
يلبي تطلعات البلدين يف تو�صيع اآفاق هذا التعاون، منوها باأهمية البناء 
على العالقات املتميزة التي جتمع البلدين لتحقيق �صراكة مثمرة بينهما، 
خا�صة اأن البلدين ميتلكان روؤية تنموية وا�صحة تنعك�س ب�صورة متميزة 
القطاعات  يف  ينفذانها  التي  وال�صراكات  واملبادرات  امل�صاريع  خمتلف  يف 
كافة، بجانب ا�صتثمارهما بقوة يف املوارد الب�صرية ويف �صناعة امل�صتقبل. 
املنا�صبة لعمل  الإم��ارات متلك الإمكانيات والبيئة  اأن دولة  واأكد �صموه 
خمتلف ال�صركات العاملية وحتر�س على تذليل ال�صعوبات كافة التي قد 

تواجه ال�صركات اأو امل�صتثمرين.
ح�صر اللقاء معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة املبعوث 
املزروعي،  مبارك  حممد  و�صعادة  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جلمهورية  اخلا�س 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

حممد بن ز�يد ي�شتقبل عددً� من ممثلي خمتلف �ل�شركات يف �أملانيا

حممد بن ز�يد ووزير �القت�شاد �الأملاين 
يبحثان عالقات �لتعاون بني �لبلدين

•• برلني-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد 
للقوات امل�صلحة اأم�س مبقر اإقامة �صموه يف برلني 
معايل بيرت التماير وزير القت�صاد يف جمهورية 

اأملانيا الحتادية.
ت���ع���زي���ز عالقات  ب���ح���ث  ال���ل���ق���اء  وج������رى خ�����الل 
الإمارات  دولة  بني  امل�صرتك  والتعاون  ال�صداقة 

واأملانيا واإمكانات تطويرها يف املجالت كافة.
خالل  التماير  بيرت  وال��وزي��ر  �صموه  وا�صتعر�س 
والتجاري  القت�صادي  التعاون  جم��الت  اللقاء 

البلدين  يف  املتاحة  الفر�س  واأه��م  وال�صتثماري 
لإقامة ال�صراكات الواعدة.

اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور  معايل  اللقاء  ح�صر 
املبعوث اخل��ا���س جلمهورية  دول��ة  اجل��اب��ر وزي��ر 
اأملانيا الحتادية و�صعادة حممد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
 MOLAN CANO :بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 311128 بتاريخ : 2019/05/15 
بيانات الأولوية: 2017055245 ماليزيا 2017/03/29 

با�ص��م: هيان يل 
ال�صني  جمهورية  جيلني،  هوينان،  مقاطعة  ت�صينغيانغ،   مدينة  فيليدج،  �صانغرونغ  زينليتون،  وعنوانه: 

ال�صعبية
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 

رادي����و؛ و���ص��الت للخطوط  اأج��ه��زة  ال��ن��ق��ال��ة؛  اأط����واق للهواتف  امل��ي��ك��روف��ون��ات؛  ال��ذك��ي��ة؛  اأغ��ط��ي��ة للهواتف 
اأخرى  تو�صيل  واأدوات  وماآخذ  قواب�س  غلفانية؛  خاليا  الكهربائية؛  البطاريات  �صحن  اأجهزة  الكهربائية؛ 

)و�صالت كهربائية(؛ �صماعات الراأ�س؛ بطاريات كهربائية، وجميعها مدرجة يف الفئة 9.
 الواق�عة بالفئة: 09

و�صف العالمة:العالمة عبارة عن الكلمات )MOLAN CANO( كتبت باأحرف لتينية بخط مميز. 
ال�ص��رتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
 ALADDIN TREASURES بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: كنز عالء الدين

املودعة بالرقم : 310845 بتاريخ : 2019/05/08 
بيانات الأولوية: 

با�ص��م: ام ان دي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
وعنوانه: حمل رقم بي3 - 45-1 ملك مر�صى ال�صيف – احلمرية – بر دبي، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي. 

 الواق�عة بالفئة: 35
 )ALADDIN TREASURES الدين  عالء  )كنز  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�صف 
كتبت باللغة العربية ب�صكل مميز وبالأحرف الالتينية، ويوجد اأعالهما ر�صم مميز ي�صبه م�صباح يعلوه �صكل 

جوهرة، وذلك باللونني الأبي�س والأ�صود.   
ال�ص��رتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

ذيب  �صائده   / امل��دع��و  فقد 
الردن     ، ك���ن���ع���ان  اح����م����د 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)524687K( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0557841175

فقد�ن جو�ز �شفر
ن�����اي�����ر   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
 ، بوثانفيتيل  اونيكري�صنان 
الهند   اجلن�صية - جواز �صفره 
رقم )K8015202( من 
يجده عليه الت�صال بتليفون 
رقم  0507913588    

فقد�ن جو�ز �شفر
فقد املدعو / مي�صيالجنيلو 
كرياتو ، ايطاليا   اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )9 5 3 7 8 4 8 Y A (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0564155634

فقد�ن جو�ز �شفر
فقد املدعو / بوجى هارتى 
ب����ت �����ص����وك����رام راك���ي���ج���ان، 
اجلن�صية  ان����دون����ي���������ص����ي����ا 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4499567( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0506603323

فقد�ن جو�ز �شفر

فقد املدعو/ عمرو عبداحلكيم 
اجل�������زائ�������ر   - ا������ص�����م�����اع�����ي�����ل 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )146266023(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب�����ص��ف��ارة اجل����زائ����ر  او اق���رب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

ف���ق���د امل����دع����و/ ع���ث���م���ان علي 
باك�صتان   ، اح����م����د  ب�������ص���ري 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)KV1812121(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
والترياكونوى  امل��دع��و/  فقد 
ال���������ك���������ام���������ريون   ، �������ص������ي������ا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)0346911( يرجى ممن 
ب�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعر 
مركز  اق����رب  او  ال���ك���ام���ريون 

�صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

عثمان  املدعو/حما�صن  فقد 
ال���������ص����ودان   ، م��������راد  م����ه����دى 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)P04336234( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�صودانية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ب������ان������وار 
الهند   ، رام  غ���ان���غ���ا  لل 
رقم  �صفره  ج��واز  اجلن�صية 
جى  ير )5 5 3 0 0 8 4 (
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

امليتمى  ت��ي��م��ي��ا  امل���دع���و/  ف��ق��د 
امل���ج���ر    / ه����ن����غ����اري����ا   ، ن���ي�������س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )BH0661819(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب�صفارة هنغاريا/املجر  او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
فقد املدعو/ �صاندهيا كاتيال 
الهند   ، ك���ات���ي���ال  م���ي���ق���ه���راج 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )K1004563(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

�صام  امل����دع����و/ حم���م���د  ف���ق���د 
�صريلنكا   ، رح���ي���م  حم���م���د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
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اأخبـار الإمـارات

�سمن بيان م�سرتك بني دولة الإمارات وجمهورية اأملانيا الحتادية
�الإمار�ت و�أملانيا �الحتادية توؤكد�ن �لتز�مهما �مل�شرتك مبكافحة 

�لتطرف و�الإرهاب �إقليميا ودوليا 

•• برلني- وام:

التزامهما  اأملانيا الحتادية  املتحدة وجمهورية  العربية  الإم��ارات  دولة  اأك��دت 
ال�صعيدين  ع��ل��ى  اأ���ص��ك��ال��ه،  بجميع  والإره�����اب  ال��ت��ط��رف  مبكافحة  امل�����ص��رتك 
الإقليمي والدويل، حيث يرى اجلانبان اأن الإرهاب والتطرف العنيف يهددان 
التي  الإره���اب،  اأ�صكال  جلميع  القاطع  رف�صهما  على  و�صددا  ال��دويل،  النظام 
هذا  يف  الأمني  التعاون  و�صمان  الدوليني،  وال�صتقرار  لل�صلم  تهديداً  متثل 

ال�صدد.
وفيما يلي ن�س البيان امل�صرتك بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
اأملانيا الحتادية مبنا�صبة زيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة اإىل اأملانيا :
اآل نهيان، ويل عهد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  زي��ارة �صاحب  تاأتي   -  1  
معايل  من  بدعوة  برلني  اإىل  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الدكتورة اأجنيال مريكل م�صت�صارة اأملانيا الحتادية، وتعك�س اأوا�صر ال�صداقة 
اخلا�صة وال�صراكة املتينة التي تربط بني الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 

اأملانيا الحتادية.
ب�صراكة  البلدان  ارتبط  الأخ���رية،  ع�صرة  اخلم�صة  ال�صنوات  م��دى  على   -  2  
واقت�صادية  واجتماعية  �صيا�صية  ع��الق��ات  اإق��ام��ة  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  ا�صرتاتيجية 
وامل�صالح  الثقة  م��ن  متني  اأ���ص��ا���س  على  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  اأقيمت  حيث  وثيقة، 
 .. اإقليميهما  يف  والزده����ار  التنمية  ا�صتمرار  �صمان  يف  وال��رغ��ب��ة  امل�صرتكة 
قويني  �صريكني  باعتبارهما  البلدين،  اأن  مفهوم  على  الرغبة  ه��ذه  وترتكز 
اللتزام  بالثقة، قد دخال يف حوار مفتوح ومتوازن مع  وناجحني وجديرين 

بتحقيق الأمن وال�صتقرار والزدهار يف اإقليميهما.
اآل نهيان ومعايل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  كل  عقد   -  3 
امل�صت�صارة الحتادية الدكتورة اأجنيال مريكل حمادثات معمقة ب�صاأن الو�صع 
وتعزيز  الإقليمي  بالأمن  ال�صلة  ذات  والق�صايا  اخلليج،  يف  الراهن  الأمني 

التعاون ال�صيا�صي والقت�صادي والإن�صاين والثقايف بني البلدين.
بني  املمتدة  الثنائية  العالقات  من  امل�صرتك  الإرث  ذل��ك  اإىل  وا�صتناداً   -  4
الذكرى  يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  �صراكتهما  ب��ت��ع��زي��ز  اجل��ان��ب��ان  ي��ل��ت��زم  ال��ب��ل��دي��ن، 
العمل على الرتقاء  اإب��رام التفاقية بينهما، وذلك عرب  اخلام�صة ع�صرة من 
بالعالقة اىل م�صتوى ال�صراكة ال�صرتاتيجية ال�صاملة، و�صتتيح هذه ال�صراكة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية اأملانيا الحتادية ا�صتك�صاف مزيد 

من جمالت الهتمام الأخرى، مبا فيها جمالت: 
 (4) وال��ط��اق��ة   (3) الق��ت�����ص��ادي��ة،  وال�����ص��وؤون   (2) ال�صيا�صي  ال��ت��ع��اون   (1)
والتغري  والبيئة   (7) والتعليم   (6) والثقافة   (5) الإن�صانية  وامل�صاعدات 

املناخي، وذلك لالرتقاء بالعالقات بني بلدينا اإىل اآفاق جديدة.

اأوًل: التعاون ال�سيا�سي:
احلوار  نطاق  بزيادة  التزامهما  واأملانيا  املتحدة  العربية  الإمارات  اأكدت   -  5 
تعيني  عنها  متخ�س  التي  الإيجابية  بالنتائج  ورحبتا  ال�صيا�صية،  وامل�صاورات 
�صيا�صية  اأهمية اجراء م�صاورات  املعنيني.. وقد حدد كال اجلانبني  املبعوثني 
على  ال�صيا�صية  امل�����ص��اورات  ه��ذه  عقد  اأهمية  على  اأك��دا  كما  منتظمة،  ب�صورة 

م�صتوى رفيع وزيادة وترية اإجراء هذه امل�صاورات.
اتفق اجلانبان على امل�صاهمة امل�صرتكة يف املنتديات الدولية لالأمن، على   -  6
�صبيل املثال موؤمتر ميونيخ لالأمن، الذي انعقد يف الفرتة ما بني 15 - 17 
 - 15 املزمع عقده يف الفرتة من  2019، ومنتدى �صري بني يا�س  فرباير 
اأبوظبي، واملقرر اأن ي�صت�صيف اجلولة اخلام�صة من  يف   2019 نوفمرب   17

امل�صاورات ال�صيا�صية بني الإمارات واأملانيا.
ففي   .. بينهما  الربملانية  الزيارات  تكثيف  اأهمية  على  اجلانبان  �صدد   -  7
اأع�صاء م��ن الربملان  ق��ام بها  زي���ارات  اأج��ري��ت ع��دة   ،2019  / 2018 ال��ع��ام 
الأملاين اإىل الإمارات العربية املتحدة، مما اأبرز جدوى املناق�صات املثمرة ب�صاأن 

امل�صائل ذات الهتمام امل�صرتك على ال�صعيد الربملاين.
التطرف والإرهاب  مبكافحة  امل�صرتك  التزامهما  جمدداً  اجلانبان  اأكد   -  8
اأن  وال��دويل، حيث يرى اجلانبان  الإقليمي  ال�صعيدين  اأ�صكاله، على  بجميع 
ال��دويل. ويوؤكد اجلانبان جمدداً  النظام  العنيف يهددان  الإره��اب والتطرف 
رف�صهما القاطع جلميع اأ�صكال الإرهاب، التي متثل تهديداً لل�صلم وال�صتقرار 

الدوليني، و�صمان التعاون الأمني يف هذا ال�صدد.
الإرهاب،  مكافحة  ق�صايا  ب�صاأن  اجلهود  ح�صد  على  اجلانبان  يوافق   -  9
وتبادل اخلربات واملعلومات حول مكافحة الإرهاب، وتعزيز التدريب الفردي 
اإىل  اجلانبان  ي�صعى  الغاية،  لهذه  وحتقيقاً  ال�صدد.  ه��ذا  يف  ال��ق��درات  وبناء 

النخراط يف تعاون ملمو�س يف جمال مكافحة الإرهاب.
املوافقة  متت  الذي   2462 رقم  املتحدة  الأمم  قرار  البلدان  يوؤيد   -  10
عليه بالإجماع، و�صاركت يف رعايته دولة الإمارات واأملانيا، ويطلب القرار من 
ومكافحته  الإره���اب  متويل  ملنع  اخلطوات  من  املزيد  اتخاذ  الأع�صاء  ال��دول 

وحما�صبة الدول الراعية لالإرهاب.

البلدين  القائم بني  ال�صراكات والتعاون  اجلانبان بالعديد من  رحب   -  11
يف جمال الأمن، على �صبيل املثال املحادثات التي اأجريت بني ممثلي القوات 
اآخر  عقدت  وقد  �صهراً،  ع�صر  ثمانية  كل  تعقد  والتي  اجلانبني،  من  امل�صلحة 
مرة يف برلني يف �صهر مار�س 2019 .. ويحر�س البلدان على تعزيز احلوار 

الثنائي القائم يف هذا املجال.
يف  ال�صتقرار  تعزيز  يف  بدورهما  ال�صطالع  على  اجلانبان  اتفق   -  12
اإقليميهما، اإىل جانب الإ�صهامات الإيجابية يف ال�صوؤون العاملية.. وينبغي اإيالء 
اأهمية خا�صة يف هذا ال�صدد اإىل التعددية، والقانون الدويل والنظام القائم 
للتحديات  للت�صدي  كو�صيلة  الدولية  واملوؤ�ص�صات  القانونية،  القواعد  على 

امل�صرتكة وحتقيق التعاي�س ال�صلمي.
اإعطاء الأولوية لتعزيز الكفاءة والفعالية  اأهمية  على  اجلانبان  �صدد   -  13
اأجل  من  والعمل  الأط��راف  املتعدد  النظام  يف  والتمثيل  وامل�صاءلة  وال�صفافية 
اإن�صاء موؤ�ص�صات دولية اأكر متثياًل، مبا يف ذلك جمل�س الأمن التابع لالأمم 

املتحدة.
اأكد اجلانبان جمدداً التزامهما بالتم�صك مببادئ ميثاق الأمم املتحدة   -  14

والنظام الدويل القائم على القواعد القانونية.
م�صاورات  عقد  خ��الل  م��ن  ذل��ك  حتقيق  على  اجلانبني  ك��ال  �صيعمل   -  15
اأجل تبادل الآراء حول  اإن�صاء منتديات من  على م�صتوى اخلرباء، ويعتزمان 

الق�صايا ال�صيا�صية الرئي�صية مثل اليمن واإيران وليبيا وال�صاحل الفريقي.
16 - وفيما يتعلق باليمن، حتث دولة الإمارات واأملانيا ب�صدة على التو�صل اإىل 
حل �صيا�صي ا�صتنادا اىل مبادرة جمل�س التعاون اخلليجي واآليتها التنفيذية، 
ال�صلة  ذات  ال��ق��رارات  وجميع  اليمني،  الوطني  احل���وار  م��وؤمت��ر  وخم��رج��ات 
ق��رار جمل�س  �صيما  .. ول  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الأم��ن  ال�صادرة عن جمل�س 
الأمن التابع لالأمم املتحدة رقم 2216 .. ويوؤكد البلدان اأهمية تنفيذ اتفاق 
ا�صتكهومل وفقاً لقراري جمل�س الأمن رقم2451 ورقم 2452 والتزامهما 
بتحقيق هذه الغاية .. واأعرب اجلانبان اأي�صاً عن تاأييدهما للجهود املتوا�صلة 
املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمني  اخلا�س  املبعوث  غريفيث،  مارتن  يبذلها  التي 
وهما  اليمن،  ل�صعب  املانحة  اجلهات  اأه��م  من  البلدان  ويعترب   .. اليمن  اإىل 
اأملانيا  ت�صاهم  حيث  الراهنة  الإن�صانية  للحالة  بفعالية  بال�صتجابة  ملتزمان 
يف بعثة الأمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة ولديها موظفون من بينهم اأفراد 

ع�صكريون و�صرطيون.
باإيران، اأعربت كل من دولة الإمارات واأملانيا عن قلقهما  يتعلق  وفيما   -  17
اإيجابي  ب��دور  القيام  اإىل  اإي���ران  وت��دع��وان  املنطقة،  يف  ال��ت��وت��رات  تنامي  اإزاء 
اأمل��ان��ي��ا ع��ن املوقف  .. واأع��رب��ت  اأي خ��ط��وات ت�صعيدية  ات��خ��اذ  والم��ت��ن��اع ع��ن 
الأوروبي الدول الأوروبية الثالث --E3 الذي يفيد باأن خطة العمل ال�صاملة 
النووية،  الأ�صلحة  انت�صار  لعدم  ال��دويل  للهيكل  رئي�صاً  تعترب ج��زءاً  امل�صرتكة 
واإجناز للدبلوما�صية املتعددة، ومت اإقراره باإجماع جمل�س الأمن التابع لالأمم 

املتحدة من خالل القرار رقم 2231.
�صرورة المتناع عن  على  جمدداً  اأملانيا  و  الإم��ارات  من  كل  واأك��دت   -  18 
القيام باأي اأعمال من �صاأنها ت�صعيد التوترات القائمة حالياً .. وترى الإمارات 
اأن مراعاة �صيادة الدول وعدم التدخل يف �صوؤونها الداخلية اأمر  واأملانيا اأي�صاً 

اأ�صا�صي ل�صمان الأمن وال�صتقرار الإقليميني.
واأملانيا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  من  كل  ترى  بليبيا،  يتعلق  ما  يف   -  19
اأنه ل ميكن اأن يكون هناك حل ع�صكري لل�صراع الدائر، واأن الإطار ال�صيا�صي 
ل��ل��م��ب��ع��وث الأمم����ي غ�����ص��ان ���ص��الم��ة مي��ث��ل اخل��ي��ار الأف�����ص��ل ل��ت��ج��اوز الأزم����ة 
الأهمية  بالغ  اأم��ر  ال�صراع  ت�صعيد  دون  احليلولة  واأن  احلالية،  ال�صيا�صية 
لتحقيق ال�صتقرار يف املنطقة وهو اأولوية بالن�صبة للمجتمع الدويل ككل. كما 

اأن مكافحة الإرهاب والتطرف ق�صية حمورية بالن�صبة مل�صتقبل ليبيا.
الحتادية  اأملانيا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  من  كل  تتفق   -  20
وبيئية معقدة،  واقت�صادية  �صيا�صية  تواجه حتديات  ال�صاحل  اأن منطقة  على 
ول �صيما فيما يتعلق بالأمن والتنمية واحلوكمة والتغري املناخي .. ويرحب 
البلدان مبوا�صلة جمموعة دول ال�صاحل اخلم�س عزمها على توحيد جهودها 
للت�صدي لتاأثري الإرهاب واجلرمية املنظمة العابرة للحدود يف منطقة ال�صاحل 
.. وترى دولة الإمارات وجمهورية اأملانيا الحتادية اأنه ل بد من تعزيز اجلهود 
الدولية لدعم حتقيق ال�صتقرار على املدى الطويل يف منطقة ال�صاحل، مبا يف 

ذلك اتخاذ التدابري املتعلقة بالبنية التحتية.
ويبدي اجلانبان ا�صتعدادهما للتعاون وتقدمي الدعم امل�صرتك للنيجر   -  21
 .. الأم���ن  قطاع  واإ���ص��الح  التحتية  والبنية  القت�صادي  التعاون  جم��الت  يف 
امل�صرتكة  ال��ق��وة  تطوير  دع��م  موا�صلة  اجل��ان��ب��ان  يعتزم  ذل���ك،  على  وع���الوة 

ملجموعة دول ال�صاحل اخلم�س.
اأملانيا  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  ك��ل  ت��رى   -  22
 .. الع�صكرية  بالو�صائل  �صوريا ل ميكن حله  الدائر يف  ال�صراع  اأن  الحتادية 
املتحدة  ل��الأمم  اخلا�س  املبعوث  يبذلها  التي  اجلهود  ب�صدة  اجلانبان  ويوؤيد 
ويدعوان  ال�صورية،  ل��الأزم��ة  �صيا�صي  حل  لإي��ج��اد  م�صاعيه  يف  بيدر�صن  جري 

جميع الأطراف املعنية اإىل دعم تلك اجلهود.

ثانيًا: ال�سوؤون القت�سادية 
من  الثنائي،  القت�صادي  التعاون  زي���ادة  اأهمية  على  البلدان  �صدد   -  23
التجاري  التبادل  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  واملعايري،  املمار�صات  اأف�صل  تبادل  خالل 

وال�صتثمارات وفر�س الأعمال التجارية.
املوؤ�ص�صية  القت�صادية  امل�صاورات  اأهمية  على  واأملانيا  الإم��ارات  اتفقت   -  24
عقدت  التي  امل�صرتكة،  القت�صادية  اللجنة  �صيما  ل  امل�صتوى،  رفيعة  الدورية 
اجتماعها احلادي ع�صر يف برلني يف �صهر مار�س 2019. ونوه اجلانبان اأي�صاً 
اإىل اأهمية املجل�س الأملاين الإماراتي امل�صرتك لل�صناعة والتجارة الذي ي�صعى 
اإىل توثيق العالقات القت�صادية بني البلدين، وكذلك اإن�صاء مركز ا�صت�صاري 
خا�س جديد لل�صركات الأملانية يف املنطقة احلرة ل�«مركز دبي لل�صلع املتعددة » 

كما متثل اأي�صاً يف دو�صلدورف يف �صبتمرب 2018.
بني  التجاري  التبادل  لت�صجيع  ا�صتعدادهما  جم��دداً  اجلانبان  اأك��د   -  25
توفره  ال��ذي  الدعم  خ��الل  من  البلدين،  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
حوافز املناطق احلرة يف دولة الإمارات، ومن�صة دعم اأعمال ال�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة يف اخلارج والتي تتخذ من دبي مقراً لها .. ويهدف كال البلدين 
اإىل دعم ال�صركات، ل �صيما ال�صغرية واملتو�صطة، يف الو�صول اإىل ا�صواقهما من 

خالل ا�صتخدام اأدوات ال�صيا�صات القت�صادية اخلارجية.
26 - ومن �صمن املجالت التي يتطلع البلدان اإىل زيادة تطويرها، قطاعات 
مهمة مثل الطريان، وا�صتك�صاف الف�صاء، وال�صياحة، والتعليم، والنقل، وتقنية 

املعلومات، والطاقة /التقليدية واملتجددة/، والرعاية ال�صحية.
التعاون يف جمال الطريان  رغبتهما يف تفعيل  جم��دداً  اجلانبان  اأكد   -  27
نطاق  وتو�صيع  البلدين،  ب��ني  �صائح   600،000 م��ن  اأك��ر  زي���ارة  يتيح  مم��ا 
التعاون مع ال�صركات امل�صنعة للطائرات التي لها ح�صور يف اأملانيا مثل �صركة 

اإيربا�س.
ما  �صمن  للتعاون  جديدة  جم��الت  تطوير  ف��اإن  مت�صل،  �صياٍق  ويف   -  28
الف�صاء  جم��ال  يف  التعاون  لي�صمل  الرابعة«  ال�صناعية  »ال��ث��ورة  عليه  يطلق 
الإلكرتوين والنظم، من �صاأنه اأن يلعب دوراً فاعال يف العالقات القت�صادية 
يف امل�صتقبل .. ويرى اجلانبان توافر الفر�س املتاحة لال�صتفادة املتبادلة من 
يف  مبا  منهما،  لكل  ال�صطناعي  للذكاء  الوطنية  ال�صرتاتيجيات  �صيا�صات 
 ،2017 اأكتوبر  ذلك ا�صرتاتيجية الإم��ارات للذكاء ال�صطناعي ال�صادرة يف 
 .2018 نوفمرب  يف  ال�صادرة  ال�صطناعي  للذكاء  الأملانية  وال�صرتاتيجية 
املمار�صات يف هذا املجال.  اأف�صل  لتبادل  العمل معاً  اإىل  البلدين  ويهدف كال 
واإ�صافة اإىل ذلك، يعتزم البلدان دعم التعاون بني ال�صركات ومعاهد البحوث.

ب��اأن التحول الرقمي وربط  ال��راأي  الإم��ارات واأملانيا  من  كل  تت�صارك   -  29
يوفر  الإن��رتن��ت،  ع��رب  العاملية  القيمة  �صل�صلة  ام��ت��داد  على  الإن��ت��اج  عمليات 
على  البلدان  وي�صدد  البلدين.  كال  لقت�صاديات  كبرية  اقت�صادية  اإمكانات 
ال�صركات  البع�س وبني  ال�صركات بع�صها  الثنائي بني  تعاونهما  تعزيز  اأهمية 
احلديثة  التقنية  التطبيقات  جم��ال  يف  البلدين  كال  يف  البحوث  وموؤ�ص�صات 

وا�صتخدامها يف حتقيق التنمية امل�صتدامة.
اأن دعم جميع القطاعات، والتعاون يف تنمية راأ�س  30 - يتفق اجلانبان على 
القطاع  ال�صراكة بني  القائمة، ف�صاًل عن  املوؤ�ص�صات  الب�صري من خالل  املال 
العالقات  لتعزيز  وال��رتاب��ط  التكاتف  لتحقيق  مهماً  اأم���راً  واخل��ا���س،  ال��ع��ام 

القت�صادية يف امل�صتقبل.
- اأكد اجلانبان جمدداً اأهمية التعاون يف جمال ا�صتك�صاف الف�صاء املتمثل   31
يف التوقيع على مذكرة التفاهم يف �صهر نوفمرب 2017 بني وكالة الإمارات 
املعلومات  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  ب�صاأن  اجل���وي  للف�صاء  الأمل���اين  وامل��رك��ز  للف�صاء 

واخلربات يف جمالت علوم الف�صاء والبحوث والتكنولوجيا والنظم.
لل�صوؤون  الأملانية  الحتادية  ال��وزارة  رعاية  وحتت  ذلك،  على  وعالوة   32-
 2020 اإك�صبو  اأملانيا ب�صكل كبري يف معر�س  القت�صادية والطاقة، �صت�صارك 
الذي ت�صت�صيفه دبي .. و�صيتم متثيل جمهورية اأملانيا الحتادية بجناح مبتكر 
وا�صت�صرايف، بعنوان »ملتقى اأملانيا« .. و�صيكون معر�س اإك�صبو 2020 فر�صة 
�صانحة لت�صليط ال�صوء على التعاون الأملاين الإماراتي يف بناء م�صتقبل مزدهر 

وم�صتدام للعامل.

ثالثًا: الطاقة
مع  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  يف  تعاونهما  ن��ط��اق  بتو�صيع  البلدين  ك��ال  يلتزم   -  33  
على  وك��ذل��ك  الطاقة،  وك��ف��اءة  املتجددة  الطاقة  على  خا�س  ب�صكل  الرتكيز 
التي  الكاملة،  القيمة  �صل�صلة  عرب  والغاز  النفط  قطاع  يف  التقليدية  امل�صادر 
الو�صيطة  والأن�صطة  والإنتاج-،  والتطوير  -ال�صتك�صاف  املنبع  اأن�صطة  ت�صمل 
والبرتوكيماويات  -امل�صتقات  امل�صب  واأن�صطة  واملعاجلة-،  والتوزيع  -النقل 

واملنتجات امل�صنعة-.
الأملانية يف جمال  الإماراتية  بال�صراكة  التزامهما  البلدين  كال  جدد   -  34
الطاقات  جم��ال  يف  احل��وار  لتكثيف   ،2017 العام  يف  اأب��رم��ت  والتي  الطاقة 
الطاقات  ن�صر  البلدين مبوا�صلة  ويلتزم كال   .. ا�صتخدامها  املتجددة وكفاءة 
باري�س ف�صاًل  اتفاقات  باأهداف  الوفاء  بهدف  الطاقة  كفاءة  وزي��ادة  املتجددة 

عن ال�صتفادة من املزايا الجتماعية-القت�صادية للطاقات املتجددة. ويدعم 
كال البلدين التحول العاملي يف جمال الطاقة ويتعاونان اأي�صاً يف اإطار الوكالة 
عام  يف  التاأ�صي�س  م��وؤمت��ره��ا  انعقد  »اآي��ري��ن��ا«ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
والتكنولوجيا  البتكار  ومركز  لها،  مقراً  اأبوظبي  من  تتخذ  والتي   2009

التابع لها يف بون.
جمال الطاقة بني البلدين ب�صكل اأكرب يف العام  يف  التعاون  تعزيز  مت   -  35
اأ�صبحت »وينرت�صال« اأول �صركة نفط وغاز اأملانية حت�صل على  2018 عندما 
ح�صة يف منطقة امتياز يف اأبوظبي من خالل ن�صبة /%10/ يف حقول حيل، 

وغ�صا، ودملا وغريها من حقول الغاز احلام�س البحرية.
ملدة ع�صر  ا�صتمر  الذي  امل�صرتك  بامل�صروع  امل�صتمر  اللتزام  ظل  ويف   -  36
الأملانية، مت توقيع مذكرة تفاهم لبحث  ليند  اأدن��وك وجمموعه  �صنوات بني 
التو�صع يف تعاونهما .. ومن املقرر اتخاذ املزيد من اخلطوات مع منو ال�صركتني 
معاً لتلبية الطلب املتوقع على الغاز ال�صناعي ملجمع ال�صناعات التحويلية يف 
الروي�س التابع ملجموعة اأدنوك، كجزء من ا�صرتاتيجيتها للنمو الذكي ل�صنة 

.2030
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  ت�صرتك   /37 الإن�صانية  امل�صاعدات  راب��ع��اً:   
الإن�صانية  امل�صاعدات  الرا�صخ بتقدمي  اللتزام  اأملانيا الحتادية يف  وجمهورية 

اإىل املحتاجني يف جميع اأنحاء العامل.
القانون  اإىل  وا�صتناداً  املتزايدة  الإن�صانية  الحتياجات  �صوء  وعلى   -  38
الإن�صاين الدويل واملبادئ الإن�صانية، �صيبحث البلدان ال�صبل الكفيلة بتوطيد 

التعاون واحلوار الثنائي يف جمال امل�صاعدات الإن�صانية.
اأجل حت�صني و�صول امل�صاعدات الن�صانية  يلتزم اجلانبان بالعمل من   -  39
يف  ال���دويل  املجتمع  م�صوؤولية  على  وي�����ص��ددان  الإن�صانية.  اخل��دم��ات  وت��وف��ري 

�صمان و�صول امل�صاعدات الن�صانية اإىل من هم بحاجة اليها.

خام�سا: الثقافة
البلدين،  املتبادل بني ثقافتي  التفاهم  لزيادة  امل�صتمر  ال�صعي  40 - يف ظل   
على  الحت��ادي��ة  اأمل��ان��ي��ا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  حت��ر���س 

موا�صلة تعزيز امل�صاركة الثقافية الثنائية بني �صعبيهما.
امل�صرتكة  القيم  وتعزيز  ال��ث��ق��ايف،  تعاونهما  تو�صيع  ال��ب��ل��دان  يعتزم   -  41
حفظ  جمال  يف  التعاون  اإمكانيات  وبحث  الآخ��ر  وقبول  والتعاي�س  للت�صامح 

الرتاث الثقايف الدويل.
اجلانبان ا�صتعدادهما لتعزيز التعاون الثقايف، ل �صيما من خالل  اأكد   -  42
احلوارية  اجلل�صات  واج��راء  واملعار�س،  املتاحف  لإقامة  فاعلة  �صيا�صة  انتهاج 
للتبادل  مفتوحة  ف�صاءات  اإن�صاء  نحو  وال�صعي  الثقافية،  ال�صيا�صات  ب�صاأن 

الثقايف، مبا يف ذلك املجالت الإبداعية.
الأ�صباب  اأح��د  التع�صب ه��و  اأن  واأمل��ان��ي��ا على  الإم����ارات  م��ن  ك��ل  تتفق   -  43
اجلهود  تكثيف  اأهمية  اإىل  وينوهان  والره����اب،  التطرف  لنت�صار  الرئي�صة 
يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  �صفارة  قامت  الغر�س،  ولهذا   .. ال�صدد  هذا  يف 
اأملانيا،  يف  الر�صويل  للكر�صي  التابعة  البابوية  ال�صفارة  مع  بالتعاون  برلني، 
 2019 اإع��الن عام  اإط��ار  2019، يف  23 فرباير  بتنظيم فعالية ثقافيه يف 
البابا  قدا�صة  بها  ق��ام  التي  التاريخية  ال��زي��ارة  مع  وتزامناً  للت�صامح«  »عاما 
احلوار  الثقافية  الفعالية  وتدعم  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  اإىل  فرن�صي�س 
بني الأديان، لي�س بني امل�صلمني وامل�صيحيني فح�صب، واإمنا اأي�صاً بني ال�صرق 
الإطار،  الديانات. ويف هذا  اأتباع جميع  الثقايف بني  التبادل  لت�صريع  والغرب 
تقر الإمارات واأملانيا بان الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي وقبول الآخر والتعددية 

الثقافية والتنوع هي قيم عاملية جوهرية.
44 - اأعرب اجلانب الأملاين عن �صعادته بتلقي دعوة كرمية لتكون جمهورية 
اأملانيا الحتادية �صيف ال�صرف يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورة عام 
يف تبادل تفاعلي مع ثقافة الإمارات.  للم�صاركة  فر�صة  �صيتيح  مما   ،2021
وتتطلع اأملانيا اإىل التوقيع على مذكره التفاهم اخلا�صة بذلك خالل معر�س 

فرانكفورت الدويل للكتاب 2019.

�ساد�سًا:  التعليم والبحوث
والبحث  التعليم  جم��ال  يف  التعاون  موا�صلة  اأهمية  اجلانبان  ي��وؤك��د   -  45  
العلمي من خالل دعم املوؤ�ص�صات واجلامعات وكذلك تبادل البعثات الدرا�صية 

وا�صتقطاب الطالب من كال البلدين.

�سابعًا: البيئة والتغري املناخي
 46 - يوؤكد كال البلدين جمدداً التزامهما بالت�صدي للتحديات العاملية التي 
اتفاق  بتنفيذ  م�صرت�صدين  حدتها،  من  والتخفيف  املناخي  التغري  يفر�صها 
باري�س للمناخ ، ف�صاًل عن حتولهما اإىل ا�صتخدام م�صادر الطاقة منخف�صة 
الكربون، والعمل على تنمية القت�صادات اخل�صراء .. ويلتزم اجلانبان بزيادة 
مع  الثالثي  بالتعاون  يتعلق  م��ا  يف  �صيما  ل  البيئي،  ال�صعيد  على  ال��ت��ع��اون 

البلدان الأخرى.

بينهما  �التفاقية  �إبر�م  من  ع�شرة  �خلام�شة  �لذكرى  يف  �ال�شرت�تيجية  �شر�كتهما  بتعزيز  �جلانبان  • يلتزم 
�لثنائي �القت�شادي  �لتعاون  زيادة  �أهمية  على  �لبلد�ن  • �شدد 

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن 
ز�يد يهنئون بوتني ب� »يوم رو�شيا«

•• اأبوظبي-وام:

 بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية 
مبنا�صبة  وذل��ك  الحتادية  رو�صيا  رئي�س  بوتني  فالدميري  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة 
اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  »يوم رو�صيا«. كما بعث �صاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
تهنئة  برقيتي  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  الرئي�س فالدميري بوتني. وبعث �صاحب  اإىل فخامة  مماثلتني 
تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 

مماثلتني اإىل معاىل دمييرتى ميدفيديف رئي�س وزراء رو�صيا الحتادية.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�س �لفلبني بذكرى ��شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س رودريغو روا دوتريتي رئي�س جمهورية 

الفلبني وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س رودريغو روا دوتريتي.

جمل�س �لوزر�ء يعتمد �إ�شر�ك �ل�شباب يف جمال�س �لهيئات �حلكومية 
•• اأبوظبي-وام:

ال�صباب  م�صاركة  وتعزيز  ب��اإ���ص��راك  ق���رارا  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد 
احلكومية،  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  جمال�س  يف  الإم��ارات��ي 
واإ�صراكهم  ومقرتحاتهم  واأفكارهم  ال�صباب  �صوت  تو�صيل  بهدف 
يف تطوير العمل احلكومي. ياأتي القرار �صمن توجيهات �صاحب 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ال�صباب  لتمكني  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
بقدرة  �صموه  وثقة  م�صتدامة،  م�صتقبلية  اأ�ص�س  على  وتاأهيلهم 
املبادرات،  زم��ام  لأخ��ذ  ومواهب  اأفكار  من  ميتلكونه  ومبا  ال�صباب 
القطاعات، ومبا  للعمل يف خمتلف  اأوج��ه جديدة  و  اأ�صكال  ور�صم 
القرار  ون�س  التنمية.  وحتقيق  الر�صيدة  القيادة  تطلعات  يخدم 

على اإلزامية اإ�صراك اأع�صاء من فئة ال�صباب الإماراتي يف جمال�س 
عن  يقل  ل  مبا  احلكومية،  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  اإدارات 
ع�صو واحد، وممن ل تتجاوز اأعمارهم ال� 30 عاماً، وحدد القرار 
واملبدعني  املتميزين  ال�صباب  من  نخبة  باختيار  اجلهات  اإلزامية 
بالرت�صيحات  مذكرات  ورفع  املجال�س  هذه  ع�صوية  يف  للم�صاركة 
ملجل�س الوزراء للموافقات واتخاذ الالزم. يعزز القرار من امل�صاركة 
الوطنية  وال��ق�����ص��اي��ا  امل��ل��ف��ات  ملختلف  ح��ل��ول  ل��ت��ط��وي��ر  ال�����ص��ب��اب��ي��ة 
من  الفئة  ه��ذه  ومل��ا متتلكه  وامل��واط��ن،  الوطن  وتوظيفها خلدمة 
طاقات واإمكانات متميزة، وقدرة على التوا�صل والنفتاح والتفاعل 
التكنولوجيا  م��ع  والتعامل  ال��ت��ط��ورات  ومواكبة  امل�صتجدات،  م��ع 
بناء  يف  الفاعلة  وامل�صاركة  العامة،  للخدمات  وتطويعها  احلديثة 

م�صتقبل الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن ر��شد ي�شدر قانونا جديد� للتوظيف يف مركز دبي �ملايل �لعاملي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��در 
دبي  لإم���ارة  ب�صفته حاكماً  اهلل،  رع��اه  ال����وزراء،  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
قانون مركز دبي املايل العاملي رقم 2 للعام 2019 ب�صاأن التوظيف يف 
اأف�صل الظروف التي تكفل  املركز، دعماً لبيئة العمل فيه ومبا ي�صمن 
للمركز القيام بدوره على الوجه الأكمل عرب تاأكيد التزام املركز املايل 
الرائد يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا، بتطبيق اأرقى 
املعايري واملمار�صات العاملية، خا�صًة مع الرتكيز على مو�صوعات مهمة 
اإجازة الأبوة والإج��ازة املر�صية مدفوعة الأجر ومكافئات نهاية  ومنها 

اخلدمة. ويف هذه املنا�صبة، قال �صعادة عي�صى كاظم، حمافظ مركز دبي 
املايل العاملي: »تعترب التح�صينات التي اأجريت على قانون التوظيف يف 
مركز دبي املايل العاملي اأ�صا�صية لتطوير بيئة جذابة للمهارات والعقول 
والكفاءات املتميزة تكفل مزيداً من الزدهار لبيئة العمل يف املركز الذي 
يعمل فيه حالياً قرابة 24،000 �صخ�س، ف�صال عن حماية م�صالح كل 

من اأ�صحاب العمل واملوظفني و�صمان التوازن بينها«.
ومن املقرر اأن يبداأ العمل بقانون التوظيف اجلديد اعتباراً من تاريخ 
القانون قواعد تطبيق نظام التوظيف  ويو�صح   ،2019 اأغ�صط�س   28
يف املركز فيما يخ�س اأ�صحاب العمل واملوظفني، مبا يف ذلك املوظفني 
املُعارين والذين يعملون بدوام جزئي اأو ملدة ق�صرية .. ويرّكز القانون 

دبي  مركز  يف  واملوظفني  العمل  اأ�صحاب  احتياجات  بني  امل��وازن��ة  على 
املايل العاملي مبا يحافظ على اإطار عمل حُمكم من معايري التوظيف 

التي ت�صهم يف جناح املركز.
املوظفني  واج��ب��ات  تو�صيع  العمل  ب��اأ���ص��ح��اب  املعنية  الأح��ك��ام  وت�صمل 
وخف�س البدل القانوين يف حالة املر�س، كما حتد من تطبيق املدفوعات 
اجلزائية املتاأخرة الإلزامية لت�صوية نهاية اخلدمة وتعرتف باتفاقيات 
ترّكز  التي  الأحكام  اأما  واملوظف.  العمل  �صاحب  بني  املربمة  الت�صوية 
وتفر�س  اأي���ام  خم�صة  مل��دة  اأب����ّوة  اإج����ازة  �صمان  فت�صمل  امل��وظ��ف��ني  على 
عقوبات على التمييز، وقد اأدخلت هذه العقوبات ل�صمان المتثال للحد 

الأدنى من �صروط التوظيف والتاأ�صريات وكفالت الإقامة.

ومقارنات  مو�صعة  درا���ص��ات  ن��ت��اج  ج��اء  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  ي�صار 
م��ع��ي��اري��ة ع��امل��ي��ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ال���ص��ت�����ص��ارات ال��ع��ام��ة، وال��ت��ي �صاعدت 
جميعها على بلورة القانون ل�صمان احلفاظ على مكانة مركز دبي املايل 
العاملي كال�صلطة القانونية الأكر تقدماً ومالءمًة لالأعمال التجارية 

يف املنطقة.
www. :ميكن الطالع على ن�س القانون اجلديد على الرابط التايل
difc.ae/business/laws-regulations/legal-
جتدر الإ�صارة اإىل اأن قانون الإع�صار املايل اجلديد ملركز   database
دبي املايل العاملي الذي مت الإعالن عنه اأم�س الأول، �صيتم بدء العمل به 

اعتباراً من اليوم الأربعاء 13 يونيو.

رعى حفل تخريج الدورة ال�ساد�سة يف كلية الدفاع الوطني 

حممد بن ر��شد خماطبا �أبناءه �خلريجني: حبكم و�إميانكم باهلل من�شهر بحبكم ووالئكم لوطننا �لعزيز وقيادته �ملعطاء

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  راأ����ص���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل«  »رع��اه  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�صلحة ورعايتهم 
و�صائر  ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع  ل��ك��ل��ي��ة 
الوطنية والتي جت�صد  موؤ�ص�صاتنا 
نفاذ ب�صرية هذه القيادة املعطاءة 
وعمق فكرها و�صمولية تطلعاتها 
دولتنا  مل�صرية  احلثيثة  ومتابعتها 
امل���ظ���ف���رة ن���ح���و حت��ق��ي��ق اأه������داف 
الوطنية  وال��غ��اي��ات  �صعبنا  واآم���ال 

املثلى والأ�صمى.

ب���اهلل ع���ز وج���ل م��ن�����ص��ه��ر بحبكم 
وقيادته  العزيز  لوطننا  وولئكم 
جهداً  ت��������اأُل  ل  ال���ت���ي  امل����ع����ط����اءة 
و�صخرتهما  اإل  م����اًل  ت��دخ��ر  ول 
اأجيال  وب���ن���اء  ���ص��ع��ب��ه��ا  خ��دم��ة  يف 
م��ت�����ص��ل��ح��ة ب���ال���ع���ل���وم وامل�����ع�����ارف 
وتوظيف  ب��ق��درات��ه��ا  وب���اإمي���ان���ه���ا 
دولتهم  خدمة  �صبيل  يف  طاقاتها 
املحافل  جميع  يف  �صاأنها  واإع���الء 

والأو�صاط الدولية » .
واأع�����������رب ����ص���م���وه ع�����ن اع�����ت�����زازه 
والأكادميية  العلمية  ب�صروحنا 
والع�صكرية الوطنية التي يتخرج 
وبنات  اأب����ن����اء  م����ن  ����ص���ب���اب  م��ن��ه��ا 
كواهلهم  ع��ل��ى  ي��ح��م��ل��ون  ال��وط��ن 
وطنية  وواج�����ب�����ات  م�������ص���وؤول���ي���ات 
واأخ���الق���ي���ة واإن�����ص��ان��ي��ة م���ن اأجل 
جمتمعهم  واإ���ص��ع��اد  وطنهم  رفعة 

التحاقها  خ����الل  م���ن  اك��ت�����ص��ب��ت 
للدرا�صة يف الكلية مهارات البحث 
اإىل  والتقييم  وال��ن��ق��د  والتحليل 
جانب مهارات احل��وار كي يكونوا 
الوطنية  املنظومة  حلقات  �صمن 
ال����دول����ة  ال������ق������رار يف  ل�������ص���ن���اع���ة 
التخطيط  يف  الفاعلة  وامل�صاركة 
ور�������ص������م وت���ن���ف���ي���ذ ال�������ص���ي���ا����ص���ات 

وال�صرتاتيجيات الوطنية.
وهناأ يف ختام كلمته اخلريجني يف 
الدرا�صي  للعام  ال�صاد�صة  ال���دورة 
ودع����اه����م   2019  -  2018
ل��ل��ت��ن�����ص��ي��ق ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ك���ل من 
جهودهم  ي�����ص��خ��روا  واأن  م��وق��ع��ه 
وع��ل��وم��ه��م وي��وظ��ف��وه��ا يف خدمة 
اأن  اإل  ب��ه  يليق  ل  ال���ذي  وط��ن��ه��م 
ي��ت��و���ص��ح ب��ال��ع��ز وال��ف��خ��ر والأم����ن 

وال�صتقرار والرخاء ل�صعبه .

املتمثلة  العزيزة  دولتنا  واأه���داف 
�صتى  يف  امل�������ص���ت���دام���ة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
والقت�صادية  الأم��ن��ي��ة  امل��ج��الت 
وغريها  وال��ب�����ص��ري��ة  وال�صيا�صية 
اجلماعي  ال��ع��م��ل  روح  وت���ع���زي���ز 
خمتلف  بني  والتكامل  والتن�صيق 
موؤ�ص�صاتنا الوطنية ملا فيه حماية 

م�صالح وطننا العليا.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  وق������ال 
اآل مكتوم خالل  حممد بن را�صد 
ال���وط���ن » نحن  ���ص��ب��اب  ت��ك��رمي��ه 
كل  ل��ه��م  ون��ه��ي��ئ  ب�صبابنا  نفتخر 
على  لت�صجيعهم  املتاحة  الفر�س 
اخلربة  واكت�صاب  والتعلم  العلم 
املعرفة  ح��ق��ول  �صتى  يف  وامل��ع��رف��ة 
الطاقة  املعلوماتية وعلوم  خا�صًة 

والف�صاء وغريها.
واإميانكم  حبكم   « �صموه  واأ���ص��اف 

كلية  اأن  اإىل  الكلية  ق��ائ��د  واأ���ص��ار 
الدفاع الوطني تواكب الع�صر بكل 
امل�صتقبل  وت�صت�صرف  متطلباته 
حتى اأ�صبحت تتبواأ مكانة مرموقة 
والدرا�صات  ال��ع��ل��وم  خ��ارط��ة  على 
ال�صرتاتيجية التي تعنى بالأمن 
الوطني، كما اأنها تعمل من خالل 
وبرناجمها  الدرا�صية  مناهجها 
الفكر  ج�صور  مد  على  التدري�صي 
ال�صرتاتيجي مع الآخرين لفهم 
والتخطيط  ال��ت��ح��ل��ي��ل  اأ���ص�����ص�����س 
ال�صرتاتيج واإدارة وتوظيف موارد 
الدولة من اأجل حماية م�صاحلها 

الوطنية وم�صالح �صعبنا العليا.
بيئة  ت��وف��ر  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  اإىل  ون����وه 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة وت��ع��م��ل على 
تطوير  �صبيل  يف  اأهدافها  حتقيق 
التي  ال�صابة  الوطنية  ال��ق��ي��ادات 

والعمل على تر�صيخ نهج ومبادئ 
ال�صيخ زايد » طيب اهلل ثراه » يف 
واح���رتام  الآخ����ر  وف��ه��م  الت�صامح 
اأهوائهم  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال���ن���ا����س 
يعي�صون  ممن  خا�صة  وم�صاربهم 
بني ظهرانينا يف جمتمع الإمارات 

املتنوع الثقافات والأديان.
اللواء  �صعادة  الكلية  لقائد  وك��ان 
رك����ن ط���ي���ار ر����ص���اد حم��م��د �صامل 
رحب  املنا�صبة  يف  كلمة  ال�صعدي 
فيها ب�صاحب ال�صمو راعي احلفل 
وال���وزراء  ال�صيوخ  واحل�����ص��ور م��ن 
وك���ب���ار ال�����ص��ب��اط واأول����ي����اء اأم����ور 

اخلريجني وذويهم.
واأعرب عن اعتزازه وجميع القادة 
الأعلى  وامل��ج��ل�����س  ال��ع�����ص��ك��ري��ني 
بروؤية  ال���وط���ن���ي  ال����دف����اع  ل��ك��ل��ي��ة 
وتوجيهات قيادتنا احلكيمة وعلى 

•• اأبوظبي-وام:

رعى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
بح�صور  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال��ف��ري��ق ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف بن 
رئي�س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�صاد�صة يف  ال��دورة  حفل تخريج 
كلية الدفاع الوطني يف العا�صمة 

اأبوظبي �صباح ام�س .
ثم  الوطني  بال�صالم  احلفل  ب��داأ 
اآيات من الذكر احلكيم ثم �صاهد 
راع������ي احلفل  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
واحل�صور عر�صاً م�صوراً عن ن�صاأة 
الذي  ال��درا���ص��ة  وب��رن��ام��ج  الكلية 
اأبناء وبنات  نفذه اخلريجون من 
الوطن على �صتة واأربعني اأ�صبوعاً 

هي مدة الدرا�صة يف الكلية.
وكلمة  الكلية  ق��ائ��د  كلمة  وع��ق��ب 
ال�صمو  �صاحب  �صلم  اخل��ري��ج��ني 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
الت�صعة  اإىل اخلريجني  ال�صهادات 
درجة  على  احلا�صلني  والأرب��ع��ني 
الدفاع  كلية  و���ص��ه��ادة  املاج�صتري 
ال��وط��ن��ي م���ن ب��ي��ن��ه��م ���ص��ب��اط يف 
الداخلية  ووزارة  امل�صلحة  القوات 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  يف  وم���وظ���ف���ون 
احل��ك��وم��ي��ة و���ص��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة يف 

الدولة.
وق������د ه����ن����اأ ����ص���م���وه اخل���ري���ج���ني 
واجتهادهم  ج��ده��م  ل��ه��م  وب����ارك 
العلمي  التح�صيل  يف  ومثابرتهم 
مب�صتوى  بالنهو�س  ي�صهموا  كي 
دولتنا على خمتلف ال�صعد خا�صة 
يف جمال توظيف مواردنا الوطنية 
روؤية  لتحقيق  الأم��ث��ل  التوظيف 
قيادتنا احلكيمة وتطلعات �صعبنا 

ك��م��ا حت����دث ال��ع��م��ي��د رك����ن طيار 
ال�صويدي  ���ص��ع��ي��د  ع��ب��ي��د  حم��م��د 
ب��ا���ص��م زم��الئ��ه اخل��ري��ج��ني ورفع 
والعرفان  ال�����ص��ك��ر  اآي������ات  اأ���ص��م��ى 
والولء لقيادتنا الر�صيدة وروؤيتها 
ال�صرح  ه��ذا  تاأ�صي�س  يف  احلكيمة 
يعمل على  الذي  الوطني  العلمي 
الوطنية  الطاقات  وتاأهيل  اإع��داد 
م�صوؤولياتهم  ليتحملوا  ال�صابة 
مب��ن��ت��ه��ى امل��ه��ن��ي��ة وق���م���ة ال�����ولء 

والنتماء الوطني الرا�صخ.
كلمته  يف  ال�صاب  اخلريج  واعترب 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  رع���اي���ة 
اآل مكتوم حلفل  حممد بن را�صد 
ال��ت��خ��ري��ج مب��ث��اب��ة و����ص���ام �صرف 
يعزز  ل��ل��خ��ري��ج��ني  وم�������ص���وؤول���ي���ة 
ال��ث��ق��ة يف ق��درت��ه��م ع��ل��ى مواجهة 
والعمل  عالية  بكفاءة  التحديات 
امل��خ��ل�����س م���ن اأج����ل رف��ع��ة وطننا 
اإدارة  اإىل  بال�صكر  وتوجه  الغايل، 
على  ومدر�صيها  وقيادتها  الكلية 
ورعاية  اه���ت���م���ام  م���ن  ب���ذل���وه  م���ا 

للدار�صني فيها .
ال�صيخ  م��ع��ايل  الح��ت��ف��ال  ح�����ص��ر 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
ال���ت�������ص���ام���ح وم����ع����ايل حم���م���د بن 
اأحمد البواردي وزير دولة ل�صوؤون 
ال��ف��ري��ق الركن  ال���دف���اع وم��ع��ايل 
حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س 
اإىل جانب  امل�صلحة  القوات  اأرك��ان 
الوزراء  املعايل  اأ�صحاب  من  ع��دد 
وك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني يف ال��دول��ة من 
مدنيني وع�صكريني واأولياء وذوي 

اخلريجني .
ويف ختام احلفل التقطت ل�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
�صمو  الفريق  جانبه  واإىل  مكتوم 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ 
ال�صور التذكارية مع اخلريجني.

 �شموه :نعتز ب�شروحنا �لعلمية و�الأكادميية و�لع�شكرية �لوطنية �لتي يتخرج منها �شباب من �أبناء وبنات �لوطن
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اأخبـار الإمـارات
ز�يد  بجامعة  �ل�شيفي  �لف�شل  يف  وطالبة  طالبا   3813

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيفي  الدرا�صي  الف�صل  يف  القبول  اإح�صاءات  �صجلت 
ال���ذي ب���داأ م��وؤخ��را بجامعة زاي���د ت��زاي��دا لف��ت��ا حيث بلغ 
3813 طالبا وطالبة  العام  امل�صجلني هذا  اإجمايل عدد 

مقارنة ب�2929 يف العام املا�صي.
باأبوظبي  اجلامعة  فرعي  يف  يوميا  ال��درا���ص��ة  وتتوا�صل 
تعقد  ث��م  املقبل  يوليو   23 يف  الف�صل  نهاية  حتى  ودب��ي 
اإعالن  24 و25 من ال�صهر ذاته ويعقبها  الختبارات يف 
النتائج يوم الثالثاء 30 يوليو . واأو�صح �صعادة الدكتور 
ريا�س املهيدب مدير جامعة زايد اأن 260 م�صاقا درا�صيا 

ك���ال الفرعني  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ط��رح��ت يف  ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع 
درا�صتهم  ا�صتكمال  يف  رغبوا  الذين  والطالبات  للطالب 
التي  امل��ج��الت  مبختلف  ال�صيفية  الإج����ازة  ف��رتة  خ��الل 
ال�صبع،  التخ�ص�صية  كلياتها  خالل  من  اجلامعة  توفرها 
والبتكار  والإدارة  والإع�����الم  الت�����ص��ال  وع��ل��وم  ال��رتب��ي��ة 
الإن�صانية  والعلوم  وال�صحية  الطبيعية  والعلوم  التقني 
اإىل  واأ�صار  الإبداعية.  وال�صناعات  والفنون  والجتماعية 
الدرا�صي  الف�صل  م�صاقات  ط��رح  على  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���س 
توؤكد  التي  ا�صرتاتيجيتها  ال�صيفي يف كل عام كجزء من 
للطلبة  متطورة  تعليمية  ب��رام��ج  توفري  على  با�صتمرار 
ا���ص��ت��ع��دادات��ه��م للتح�صيل  اأوق��ات��ه��ا مب��رون��ة م��ع  ت���ت���واءم 

هذه  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�صنة،  ف�صول  خمتلف  يف  ال��درا���ص��ي 
يف  وت�صهم  الدار�صني  مهارات  تنمية  على  تعمل  الربامج 
تر�صيد م�صاراتهم املهنية ورفع م�صتويات اأدائهم الوظيفي 
باهتمامات  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  اأنها  كما  التخرج  بعد 
معايل  توجيهات  اإىل  ون��وه  املختلفة.  وقطاعاته  املجتمع 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة 
اأن  زاي��د يجب  اأن جامعة  توؤكد  التي  زاي��د  رئي�صة جامعة 
فيه  يتكامل  للتعلم  ن��اج��ح��ا  جمتمعا  ب��ا���ص��ت��م��رار  ت�صكل 
الذين  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  جهود  مع  الطلبة  اأداء 
ي�صاهمون بجد يف تنمية الدرا�صة والبحث والتعلم امل�صتمر 

ما ينعك�س اإيجابا على م�صتوى خمرجات التعلم.

طحنون بن حممد يعزي يف وفاة 
مبارك باحلطم �لعامري

•• العني-وام:

 قدم �صمو ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني م�صاء اأم�س واجب العزاء اإىل �صهيل 
واأحمد و�صعيد حممد باحلطم العامري يف وفاة اأخيهم » مبارك - رحمه اهلل » .

العني عن  الوقن يف مدينة  العزاء مبجل�س  زيارته جمل�س  نهيان لدى  اآل  ال�صيخ طحنون بن حممد  �صمو  وعرب 
اأ�صرة وذوي الفقيد، �صائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح  خال�س تعازيه وموا�صاته اإىل 
جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان. قدم واجب العزاء اإىل جانب �صموه .. ال�صيخ زايد بن طحنون اآل نهيان 

مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة العني.

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  بتوجيهات �صاحب 
اآل نهيان ويل  »حفظه اهلل« وبدعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
وقعت   .. الإن�صانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  رئي�س 
املوؤ�ص�صة اأم�س اتفاقية مع وزارة الكهرباء يف اجلمهورية اليمنية ال�صقيقة 

لتنفيذ حمطة كهرباء يف عدن بتكلفة 100 مليون دولر.
تاأتي التفاقية يف اإطار ا�صتمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي 

تنفذها دولة الإمارات يف اليمن مبحافظة عدن.
اأحمد جمعة الزعابي  وقع التفاقية يف املقر الرئي�س للموؤ�ص�صة .. معايل 
وزير �صوؤون املجل�س الأعلى لالحتاد يف وزارة �صوؤون الرئا�صة نائب رئي�س 
.. فيما وقعها عن  الإن�صانية  نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  موؤ�ص�صة خليفة 
والتعاون  التخطيط  وزي��ر  العوج  جنيب  الدكتور  معايل  اليمني  اجلانب 

رئي�س  عبدامللك  معني  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  بح�صور  وذل���ك  اليمني  ال���دويل 
الوزراء يف اجلمهورية اليمنية ال�صقيقة .

وقال معايل اأحمد جمعة الزعابي يف ت�صريح لوكالة اأنباء الإمارات »وام« اإنه 
بتوجيهات �صامية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة »حفظه اهلل« وبدعم من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ومتابعة من 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�صيخ من�صور بن زايد  �صمو 
�صوؤون الرئا�صة رئي�س موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�صانية 
مت اعتماد مائة مليون دولر اأمريكي لإن�صاء حمطة توليد طاقة وتطوير 
ميجاوات   120 ح��وايل  الإنتاجية  طاقتها  و�صتكون  الكهربائية  ال�صبكة 

و�صي�صتفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن ميني.
واأ�صاف اأنه مت اإجراء م�صح كامل للتعرف على حاجة البالد والنا�س يف هذه 

الظروف ومت التخطيط للم�صروع وتر�صيته و�صيبداأ العمل على تنفيذه.
واأكد الزعابي عمق الروابط الأخوية بني دولة الإمارات واليمن وحر�س 
الظروف  يف  اليمن  يف  الأ�صقاء  جانب  اإىل  الوقوف  على  الر�صيدة  قيادتنا 

ال�صعبة التي ميرون بها .
�صبيل  اليمن يف  الأ�صقاء يف  واح��دة مع  »نخو�س حتديات  واأ�صاف معاليه 
والإن�صانية  القت�صادية  الآث���ار  وم��واج��ه��ة  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  ب��ن��اء  اإع���ادة 
الكارثية ».. موؤكدا م�صاهمة دولة الإمارات بفاعلية وقوة يف دعم اجلهود 

الإن�صانية التنموية والإغاثية.
من جانبه عرب معايل الدكتور جنيب العوج عن �صكر حكومة بالده لقيادة 
دولة الإمارات وملوؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�صانية على 
الأ�صقاء  على  بغريب  »لي�س  وق���ال:   .. اليمني  لل�صعب  ال�صخي  دعمهما 
وقوفهم  اليمني  �صعبنا  اأبناء  بدماء  دماوؤهم  اختلطت  الذين  الإماراتيني 

اإىل جانب اليمن ودعمه يف خمتلف املجالت التنموية والإغاثية«.
من جهته قال �صعادة حممد حاجي اخلوري مدير عام موؤ�ص�صة خليفة بن 
اأنباء الإمارات »وام«  اآل نهيان لالأعمال الإن�صانية يف ت�صريح لوكالة  زايد 
اإنه مت توقيع اتفاقية بني املوؤ�ص�صة ووزارة الكهرباء يف اجلمهورية اليمنية 
حوايل  بتكلفة  للكهرباء  حمطة  ببناء  املوؤ�ص�صة  مبوجبها  تقوم  ال�صقيقة 
اأمريكي و�صي�صتفيد من الطاقة الكهربائية املولدة من  100 مليون دولر 

اليمن. يف  الأ�صقاء  من  مليون  هذه املحطة مايقارب 2.5 
وت�صغيل  وتركيب  بتوريد  املوؤ�ص�صة  �صتقوم  الإتفاقية  مبوجب  اأنه  واأ�صاف 
توربني غازي مع ال�صبكة الكهربائية بقوة اإنتاجية 120 ميجاوات و�صيتم 

ت�صغيلها يف اأواخر عام 2019.
التي  امل�صاريع  اأ�صخم  يعد من  امل�صروع احليوي  ه��ذا  اأن  اخل��وري  واأو���ص��ح 
اأن  اإىل  م�صريا   .. ال�صقيق  اليمن  يف  الإن�صانية  خليفة  موؤ�ص�صة  �صتنفذها 
اأنحاء  املوؤ�ص�صة كانت قد قامت ببناء العديد من امل�صت�صفيات واملدار�س يف 
امل�صاعدات  تقدمي  مت  كما  امل��ح��ررة  املناطق  وب��ال��ذات  كافة  اليمن  مناطق 
الغذائية العاجلة والأدوية .. موؤكدا اأن املوؤ�ص�صة تقوم بالتن�صيق مع الأهايل 
الحتياجات  على  للتعرف  ميدانية  درا���ص��ات  لإج���راء  امل��ح��ررة  املناطق   يف 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة وال��ف��ع��ل��ي��ة م���ن م����واد ال��غ��ذائ��ي��ة والأدوي�������ة ث���م ي��ت��م تقدميها 

للمواطنني.
الأ�صقاء يف  مل�صاعدة  م�صتمر  الإم��ارات  لدولة  الإن�صاين  النهج  اأن  اأك��د  كما 
اليمن لتجاوز الظروف ال�صعبة واحلد من معاناتهم و�صتتوا�صل م�صرية 

اخلري الإماراتية حتى تتحقق الأهداف ويعود اليمن كما كان �صعيدا.

•• اأبوظبي-وام:

ج�صر   « »م�صاندة«  العامة  للخدمات  اأبوظبي  و�صركة  النقل  دائ��رة  افتتحت 
على  الواقع  الغويفات  املفرق  طريق  حت�صني  مل�صروع  التابع   « ب   17 اإيكاد 
األف   70 ال��دويل، وذلك على م�صاحة قدرها  طريق ال�صيخ خليفة بن زايد 

مرت مربع بتكلفة تقارب ال� 60 مليون درهم.
التابعة  ال�صناعية  اإي��ك��اد  ومنطقة  »رح��اي��ل«  م�����ص��روع  اإي��ك��اد  ج�صر  وي��خ��دم 
�صي�صهل  اأنه  اإىل جانب  املتخ�ص�صة،  القت�صادية  للمناطق  العليا  للموؤ�ص�صة 
احلركة املرورية يف جميع الجتاهات من خالل حارة للداخلني اإىل منطقة 
اإيكاد قابلة للتو�صعة يف امل�صتقبل وحارتني للخارجني منها على �صارع ال�صيخ 

خليفة بن زايد الدويل.

ياأتي تنفيذ التقاطع العلوي يف اإطار حر�س دائرة النقل و�صركة م�صاندة على 
جت�صيد روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل«، بتوفري بنية حتتية عالية اجلودة تلّبي حاجات الفرد واملجتمع، 
بالهتمام  امل�صاريع  هذه  حتظى  كما  العاملية،  املعايري  اأف�صل  مع  وتتما�صى 
اآل نهيان  واملتابعة امل�صتمرة من قبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة .
واأفاد مركز النقل املتكامل يف دائرة النقل اأن اإجناز ج�صر اإيكاد ياأتي يف اإطار 
�صعي الدائرة نحو توفري بنية حتتية م�صتدامة تخدم اأفراد املجتمع وتعزز 

م�صرية التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها اأبوظبي يف جميع مناحي احلياة.
وتطوير  لتنفيذ  »م�صاندة«  مع  والتن�صيق  التعاون  اأهمية  ال��دائ��رة  واأك���دت 
م�صاريع تواكب التطور العمراين والزيادة ال�صكانية للو�صول اإىل منظومة 

اأب��وظ��ب��ي القت�صادية  اأه�����داف  ب��ن��ى حت��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، وم�����ص��ت��دام��ة ت��خ��دم 
وال�صياحية والجتماعية، وترتقي بجودة وحت�صني احلياة، وتخدم امل�صلحة 

العامة على الوجه الأمثل.
من جانبها، اأجنزت �صركة م�صاندة بالتعاون والتن�صيق مع دائرة النقل ج�صر 
اإيكاد، حيث عمل على تنفيذ امل�صروع نحو 650 مهند�صاً وا�صت�صارياً وعاماًل. 
و�صي�صهم هذا التقاطع احليوي يف حتقيق اأعلى درجات الن�صيابية املرورية 
و�صريفع م�صتوى اخل��دم��ة م��ن خ��الل رب��ط احل��رك��ة امل��روري��ة م��ع خمتلف 
املناطق، اإ�صافة اإىل رفع م�صتوى الأمان وال�صالمة املرورية، وخف�س ن�صبة 

احلوادث.
والتعاون  بالتن�صيق  امل�صروع ومت جتاوزها  واجهت  التي  التحديات  اأب��رز  اأما 
مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني فتمثلت يف اأعمال حتويل خطوط خدمات املياه 

الرئي�صة املغذية ملدينة اأبوظبي و�صواحيها واأعمال خطوط اخلدمات التابعة 
ل�صركة الت�صالت. واأو�صحت »م�صاندة« اأنها و�صعت ما يقرب من 69 لوحة 
مرورية و7 لوحات اإر�صادية بطول اجل�صر، اإىل جانب تزويد امل�صروع باأجهزة 
اإ�صاءة تعمل بنظام ال�صمامات الباعثة لل�صوء LED، الأمر الذي �صي�صهم 
يف تخفي�س ا�صتهالك الطاقة، حيث مت تركيب 199 عمود اإنارة م�صابيح 
التزامهما  »م�����ص��ان��دة«  و  النقل  دائ���رة  واأك���دت  كهربائياً.  م�صباحاً  و340 
بتقدمي اأرقى املعايري خالل اإدارة وتنفيذ امل�صاريع اخلدمية لأفراد املجتمع، 
اخلدمية  الحتياجات  تلبية  عن  ف�صاًل  التميز،  درج��ات  اأعلى  اإىل  و���ص��وًل 
التحتية  البنية  التطوير، وتعزيز مكونات  املجتمع، وتنفيذ م�صاريع  لأفراد 
مع  ي��ت��الءم  ومب��ا  �صكانها،  ع��دد  وارت��ف��اع  املنطقة  من��و  حجم  م��ع  لتتنا�صب 

متطلبات التنمية والتطوير، وفق ما يدعم معايري التنمية امل�صتدامة.

بتوجيهات رئي�س �لدولة.. »خليفة �الإن�شانية« تنفذ حمطة كهرباء يف عدن بتكلفة 100 مليون دوالر

د�ئرة �لنقل و«م�شاندة« تفتتحان ج�شر »�إيكاد« بتكلفة 60 مليون درهم 

•• اأبوظبي-رم�صان عطا:

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  اأع���ل���ن���ت 
البحثية  اجلامعة  والتكنولوجيا، 
بالتعليم  النهو�س  على  تركز  التي 
والبحث  ال���ت���دري�������س  خ�����الل  م����ن 
واك��ت�����ص��اف وت��ط��ب��ي��ق امل��ع��رف��ة، عن 
تكرمي جائزة »اأبطال بعثة البتكار« 
البحثية  ل���الب���ت���ك���ارات  ال���ع���امل���ي���ة 
املتطورة للجامعة يف ت�صريع وترية 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وخا�صة  ال��ط��اق��ة  ث����ورة 
�صبكة  يف جم��ال مواجهة حت��دي��ات 

الكهرباء الذكية.
املر�صى،  حممد  الدكتور  ك��ان  وق��د 
اأ�صتاذ الهند�صة الكهربائية وهند�صة 
بني  خليفة  جامعة  يف  الكمبيوتر 
العامل  اأنحاء  كافة  من  باحثاً   19
“اأبطال  جائزة  على  ح�صلوا  ممن 

خالل  وذل������ك  البتكار”،  ب��ع��ث��ة 
الرابع  ال�صنوي  ال��وزاري  الجتماع 
ل��ل��ب��ع��ث��ة ال�����ذي ان��ع��ق��د م����وؤخ����راً يف 
تقديراً  الكندية،  فانكوفر  مدينة 
وجهودهم  ال��ب��ح��ث��ي��ة  لأع���م���ال���ه���م 
اأ�صاليب  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ج����دي����دة جت���ع���ل ال���ط���اق���ة اأن���ظ���ف 

واأرخ�س واأكر كفاءة وموثوقية.
وبهذه املنا�صبة، قال الدكتور عارف 
الرئي�س  ن��ائ��ب  احل��م��ادي،  �صلطان 
للعلوم  خليفة  جلامعة  التنفيذي 
والتكنولوجيا: “اإن الفوز باجلوائز 
قوة  على  ي��وؤك��د  املرموقة  الدولية 
الإمكانات البحثية التي يتمتع بها 
اأع�صاء الهيئة الأكادميية باجلامعة 
التعاون  وقدرتهم على بناء ج�صور 
الأمر  ال�صلة،  ذات  املوؤ�ص�صات  م��ع 
الذي �صاهم يف فوزهم بالعديد من 

املنح البحثية.”
ومدى  ن��ط��اق  “يعك�س  واأ�����ص����اف: 
اأع�صاء  ي��ج��ري��ه��ا  ال���ت���ي  الأب����ح����اث 
اجلامعة  يف  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإ�صهامات اجلامعة امل�صتمرة، ممثلة 
مبعهد م�صدر، لدعم قطاع الطاقة 
ومنظومة  ع����ام  ب�����ص��ك��ل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
الإم���ارات  دول��ة  يف  الذكية  ال�صبكة 

على وجه اخل�صو�س«.
وذكر الدكتور عارف اأن الفوز بهذه 
اجل��ائ��زة م��ن ���ص��اأن��ه اإ���ص��اف��ة املزيد 
التي  البحثية  للجهود  الزخم  من 
وال���ت���ي تواكب  جت��ري��ه��ا اجل��ام��ع��ة 

اأعلى معايري التميز والبتكار.
اأعماله  م��ر���ص��ي يف  ال��دك��ت��ور  ي��رك��ز 
من  التي  التحديات  على  البحثية 
تكنولوجيات  ن�صر  ع��رق��ل��ة  ���ص��اأن��ه��ا 
الكهرو�صوئية،  ال�صم�صية  الطاقة 

النووية،  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  وت��ك��ام��ل 
التغريات  م��ع  التعامل  ج��ان��ب  اإىل 
ا�صتقرار  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ط���اق���ة ن��ت��ي��ج��ة ربط 
التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�صبكات 
ا على  اخلليجي، كما اأنه ح�صل اأي�صً
العلمي  ال��ب��ح��ث  يف  التميز  ج��ائ��زة 
ال���ت���دري�������س لعام  ه��ي��ئ��ة  لأع�������ص���اء 
بجامعة  الهند�صة  لكلية   2018
خ��ل��ي��ف��ة ف���ي���م���ا مت ن�������ص���ر اأع���م���ال���ه 
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف ع����دد م���ن ال���دوري���ات 
البحثية من الدرجة الأوىل، واأدت 
براءات  اإىل عدد من  اأبحاثه  نتائج 

الخرتاع.
بحثًيا  م����رك����ًزا   16 وج������ود  وم�����ع 
ال���ق���ط���اع���ات  الب����ت����ك����ار يف  ت����ق����ود 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف ال��دول��ة مب��ا يف 
ذلك الطاقة النظيفة، تتابع جامعة 

خليفة م�صريتها يف ريادة املوؤ�ص�صات 
الأكادميية التي ت�صهم يف خلق راأ�س 
التحول  يقود  وب�صري  فكري  م��ال 
الدولة.  يف  امل��ع��رف��ة  اق��ت�����ص��اد  اإىل 
على  البحثية  امل���راك���ز  ه���ذه  ت��رك��ز 
جمالت التكنولوجيا املتقدمة مبا 
وتخزين  النظيفة  الطاقة  ذلك  يف 
ال���ط���اق���ة وامل��������واد امل���رك���ب���ة وامل������واد 
ال�صطناعي  وال����ذك����اء  امل��ت��ق��دم��ة 
والهند�صة  والف�صاء  وال��روب��وت��ات 
النووية والهند�صة الطبية احليوية 
املعلومات  واأم����ن  ال��ب��ي��ان��ات  وع��ل��وم 
اللوج�صتية  واخل����دم����ات  وال��ن��ق��ل 
ال�صحية  والرعاية  والبيئة  واملياه 
النانو  وتكنولوجيا  امل��دين  والأم��ن 

وا�صتك�صاف النفط. 
وتعد جائزة “اأبطال بعثة البتكار” 
 2015 التي مت اإطالقها يف العام 

م���ب���ادرة ع��امل��ي��ة ت�����ص��ارك ف��ي��ه��ا 23 
دول��ة، مبا يف ذل��ك دول��ة الإم���ارات، 
وت�صريع  ت��ن�����ص��ي��ط  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل 
عاملياً  النظيفة  ال��ط��اق��ة  اب��ت��ك��ارات 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  ج���ع���ل  ب���ه���دف 
وت���ه���دف  م����ت����ن����اول اجل����م����ي����ع.  يف 
وت�صجيع  دع���م  اإىل  اجل���ائ���زة  ه���ذه 

املبتكرين الذين ي�صاهمون يف دفع 
عجلة ثورة الطاقة النظيفة.

بعثة  »اأب����ط����ال  ب��رن��ام��ج  اأن  ي���ذك���ر 
اهتمام  ع��ل��ى  ح�صل  ق��د  الب��ت��ك��ار« 
وا�صع من قبل الأو�صاط الأكادميية 
وجم��ت��م��ع��ات الأع���م���ال وال��ب��ح��ث يف 
امل�صاركة  الأع�����ص��اء  ال����دول  جميع 

قوية  مناف�صة  وبعد  الربنامج.  يف 
اخلرباء  قبل  من  تقييمات  �صملت 
اأف�صل  اختيار  مت  فقد  وال��ن��ظ��راء، 
املر�صحني من كل دولة لل�صفر اإىل 
قبل  م��ن  تكرميهم  ليتم  فانكوفر 
الطاقة  ال��دول وجمتمع  وزراءه���م 

النظيفة كاأبطال بعثة البتكار.

قوة الإمكانات البحثية يتمتع بها اأع�ساء الهيئة الأكادميية باجلامعة

تكرمي عاملي الأحدث �بتكار�ت جامعة خليفة يف جمال �لطاقة �لنظيفة 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ال�صيخ �صعود بن  ال�صمو  اأكد �صاحب   
�صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة اأن ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
الدولة يحظى برعاية واهتمام القيادة 
الر�صيدة لأهمية هذا القطاع والدور 
الو�صول اىل  يلعبه يف  الذي  احليوي 

التناف�صية العاملية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ص��ت��ق��ب��ال �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي 
بن  �صقر  م��دي��ن��ة  يف  ���ص��م��وه  ق�صر  يف 
حممد طالب ال�صف الأول باأكادميية 
راأ�س اخليمة يرافقهم اأع�صاء الهيئة 
�صموه  واأ���ص��ار  والإداري����ة.  التدري�صية 
اأن دولة الإم��ارات بقيادة �صاحب  اإىل 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صيخ  ال�صمو  اهلل” و�صاحب  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأجيال  ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة  ت����درك  امل�����ص��ل��ح��ة 

متعلمة وعلى كفاءة عالية ت�صاهم يف 
بناء البلد وحتقيق اأهدافه وتطلعاته 
امل�صتقبلية. ونوه اإىل اجلهود املتميزة 
الأنظمة  وف���ق  ال��دول��ة  تبذلها  ال��ت��ي 
ودعم  احلديثة  وال�صيا�صات  اجلديدة 
برامج البتكار يف املدار�س وا�صتقطاب 
باتت  ح���ت���ى  ال����رتب����وي����ة  ال����ك����ف����اءات 

املتقدمة  ال��دول  الإم���ارات يف م�صاف 
م���ن ح��ي��ث ت��ط��ور ال��ت��ع��ل��ي��م مبختلف 
ت��خ�����ص�����ص��ات��ه. وق����ال ���ص��م��وه - خالل 
اأعذب  “ م��ا   - الطلبة  اأب��ن��ائ��ه  ل��ق��ائ��ه 
عفوية  اأروع  وم���ا  ال��ط��اه��رة  ال��ق��ل��وب 
ال����رباءة ال�صادقة  ال�����ص��وؤال م��ن رم���ز 
طفل  ابت�صامة  م��ن  اأج��م��ل  ���ص��يء  ول 

وبناتي  اأبنائي  بلقاء  اليوم  �صعدت   ..
اأكادميية  م��ن  الأول  ال�����ص��ف  ط���الب 
راأ����س اخليمة ه��م الأم���ل وه��م �صناع 
امل�صتقبل وهم رجال الغد وبهم ن�صمو 
م�صتقبل  اأف�صل  ل�صمان  بطموحاتنا 
املعلمني  �صموه مع  تبادل  كما   .« لهم 
املعرفية  اجل���وان���ب  ح���ول  الأح���ادي���ث 

والعملية  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
التي تهم الطالب يف جميع مراحلهم 
بالفائدة  ع��ل��ي��ه��م  وت���ع���ود  ال��ع��م��ري��ة 
امل��رج��وة . و���ص��دد ���ص��م��وه ع��ل��ى اأهمية 
املناخ  لتوفري  املزيد من اجلهود  بذل 
لتنمية  لأطفالنا  املنا�صب  التعليمي 
مواهبهم ومهاراتهم املختلفة ..مثنيا 

ادارة الأكادميية ملا تبذله  على جهود 
والبناءة  ال���ه���ادف���ة  الأف����ك����ار  ل���ط���رح 
اأن  ي��ذك��ر  التعليم.  م�����ص��رية  لتدعيم 
اأع��م��ال��ه��ا يف عام  ب�����داأت  الأك���ادمي���ي���ة 
1976 بوجود ع�صرين طالبا فقط 
ولكنها ت�صم الآن 2800 طالب من 

اأكر من 60 دولة.

•• ال�صارقة-وام:

���ص��ه��دت ق��ري��ن��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة �صمو 
املجل�س  رئي�صة  القا�صمي  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة 
بنت  عائ�صة  ال�صيخة  بح�صور  الأ���ص��رة  ل�صوؤون  الأع��ل��ى 
باملجل�س  ال�صت�صارية  اللجنة  ع�صو  القا�صمي  حممد 
جامعة  طالبات  تخريج  حفل  الأ���ص��رة  ل�����ص��وؤون  الأع��ل��ى 
 -  2018 الربيع  لف�صل   19 ال�  الدفعة  ال�صارقة من 

.2019
وبلغ عدد اخلريجات 629 طالبة من كليات “ال�صريعة 
الإن�صانية  والعلوم  و”الآداب  الإ�صالمية”،  والدرا�صات 
والجتماعية”، و”اإدارة الأعمال”، والهند�صة، والقانون، 
العلوم،  الت�����ص��ال،  والت�صميم”،  اجلميلة  و”الفنون 

واملجتمع يف برامج البكالوريو�س والدبلوم باجلامعة.
املدينة  ق���اع���ة  م��ق��ر  ع��ق��د يف  ال�����ذي   - احل���ف���ل  ح�����ص��ر 
املهريي  م�صبح  �صامل  بنت  جميلة  معايل   - اجلامعية 
وزي���رة دول��ة ل�����ص��وؤون التعليم ال��ع��ام وم��ع��ايل ���ص��ارة بنت 
امل�صوؤولة عن ملف العلوم  يو�صف الأم��ريي وزي��رة دولة 
ال�صت�صاري  املجل�س  رئي�س  املال  و�صعادة خولة  املتقدمة 
ال�صيخات وع�صوات جمل�س  وع��دد من  ال�صارقة  لإم��ارة 
الرحومي  �صالمة  وال��دك��ت��ورة  ال�صارقة  جامعة  اأم��ن��اء 
امل�صوؤولت  م��ن  غفري  وج��م��ع  الطالبات  ���ص��وؤون  عميدة 
وع�صوات من الهيئتني الإدارية والتدري�صية يف اجلامعة 
الدكتورة  �صعادة  وا�صتعر�صت  الطالبات.  اأم��ور  واأول��ي��اء 
حمدثة الها�صمي رئي�س هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س 
ع�صو جمل�س اأمناء جامعة ال�صارقة - يف كلمتها - بع�س 

التجارب خالل رحلتها العلمية التي تخللتها النجاحات 
للطالبات  مفاتيح  خم�صة  يف  لتلخ�صها  وال��ت��ح��دي��ات 
اخلريجات مبثابة و�صايا وعرب وهم: و�صوح الهدف و 
امليزان والتوازن  و  واملثابرة و اجل��د والإت��ق��ان  الإ���ص��رار 

ور�صا الوالدين.
وقالت “اإن كل هذه املنا�صب والإجنازات ما كان لها اأن 
تاأتي دون البذل وال�صعي والجتهاد واإن الهدف ل يجب 
واملن�صب  امل��ال  على  احل�صول  ه��و  ال��ب��داي��ة  يف  يكون  اأن 
يكون  العمل  والإت��ق��ان يف  الج��ت��ه��اد  على  رك��زمت  فكلما 
يف  ت��اأت��ي  لكنها  وتلقائية  حتمية  نتيجة  وامل���ال  املن�صب 

الوقت املنا�صب« .
النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  �صعادة  رفع  جانبه  من 
نيابة  األقتها  التي  كلمته  يف   - ال�صارقة  جامعة  مدير 

التهاين  اآي��ات  اأ�صمى   - الرحومي  الدكتورة �صالمة  عنه 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان  والتربيكات 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
هذه  تخريج  مبنا�صبة  ال�صارقة  جامعة  رئي�س  ال�صارقة 
وقدمت  وامل��ع��رف��ة  العلم  طالبات  م��ن  امل��ب��ارك��ة  الكوكبة 
واأ�صاتذتهن  وذوي��ه��ن  اخل��ري��ج��ات  ل��ل��ط��ال��ب��ات  التهنئة 
وكرمي  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  تاأهيلهن  يف  اأ���ص��ه��م  م��ن  ول��ك��ل 
الأخالق والقيم. واأ�صار اإىل اأن جامعة ال�صارقة �صاعدت 
يف تاأهيل الطالبات ملواجهة مقت�صياتها يف قاعات العلم 
واملختربات واحلقول امليدانية املختلفة وذلك �صمن بيئة 
تعليمية جامعية تقوم ر�صالتها على التفوق والتميز يف 
التخ�ص�صية  واملعرفة  العلم  تقدمه من مكونات  ما  كل 

التي تقت�صيها متطلبات اأ�صواق العمل.

•• ال�صارقة-وام:

�صلطان  بن  �صلطان بن حممد  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة ..�صهد ال�صيخ 
�صامل بن عبدالرحمن القا�صمي رئي�س مكتب �صمو احلاكم 
قبل ظهر اأم�س حفل تكرمي املتفوقني من خريجي دفعة 
يف  وذل���ك  ال�صارقة  جامعة  لطلبة   2019 رب��ي��ع  ف�صل 

املركز الطالبي باجلامعة.
بداأ احلفل بتالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم بعدها 
جامعة  م��دي��ر  النعيمي  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى 
بتفوق  ف��خ��ر اجل��ام��ع��ة  ع��ن  اأع����رب فيها  ال�����ص��ارق��ة كلمة 
�صنويا  التقدم  على  اجلامعة  حر�س  يعك�س  م��ا  اأبنائها 

من  امل��زي��د  بتاأهيل  ر�صالتها  حتقيق  يف  را�صخة  بخطى 
الطلبة املتفوقني واملتميزين من طلبة العلم واملعرفة.

واأكد مدير اجلامعة اأن التفوق والتميز العلمي واملعريف 
للرتاكمات  الأ�صا�صي  اجلوهر  جميعها  متثل  والإبداعي 
من  املزيد  دائماً  وتتطلب  لالإن�صان،  والثقافية  املعرفية 
طلب  يف  لال�صتزادة  اخلريجني  ..داع��ي��اً  واملعرفة  العلم 
ذواتهم  يف  قواعده  وتر�صيخ  مكت�صباته  من  للنيل  العلم 
ال��ع��ل��م��ي ومتيزهم  ت��ف��وق��ه��م  امل��ت��م��ي��زي��ن يف  لأن���ه���م م���ن 

الإبداعي واملعريف.
النقبي  العقيد  �صليمان  �صعيد  الدكتور  اخل��ري��ج  وع��رب 
الكبرية  فرحته  عن  ال�صريعة  كلية  من  دك��ت��وراه  خريج 
التي  التعليمية  وامل�����ص��رية  العلمي  بالتميز  ب��الح��ت��ف��ال 

تكللت بالتخرج والتميز يف جامعة ال�صارقة التي و�صلت 
بتوجيهات  ع��ال��ي��ة  واأك���ادمي���ي���ة  ع��ل��م��ي��ة  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة 

حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة .
وق�������دم ال���ن���ق���ب���ي ال�������ص���ك���ر اجل����زي����ل ل��ل�����ص��ي��خ �����ص����امل بن 
املتفوقني  بتكرمي  تف�صله  على  القا�صمي  عبدالرحمن 
يف  لال�صتمرار  حافزاً  ي�صكل  وال��ذي  بتميزهم  وتهنئتهم 
التميز العلمي. ووجه اخلريج املتفوق كلمة اإىل زمالئه 
بالعلوم  ال��ت��زود  يف  لال�صتمرار  اإي��اه��م  داع��ي��اً  املتفوقني 
النافعة والطموح الدائم للو�صول اإىل اأعلى امل�صتويات يف 

خمتلف اجلوانب احلياتية.
القا�صمي  عبدالرحمن  بن  �صامل  ال�صيخ  ك��رم  ذل��ك  بعد 

خريجي  م��ن   119 ع��دده��م  البالغ  املتفوقني  ال��ط��الب 
برامج الدكتوراه واملاج�صتري والبكالوريو�س والدبلوم يف 

خمتلف تخ�ص�صات اجلامعة.
ال�صارقة  �صمو احلاكم طالب جامعة  وهناأ رئي�س مكتب 
لال�صتمرار  اإياهم  داعياً  العلمي  تفوقهم  على  املتفوقني 
يف ط���ل���ب ال���ع���ل���م واحل����ر�����س ع���ل���ى ال���ت���ف���وق ال����دائ����م يف 
اأوطانهم  يخدم  والعملية مبا  العلمية  املجالت  خمتلف 
مكتب  رئي�س  ج��ان��ب  اإىل  احل��ف��ل  ح�صر  وجمتمعاتهم. 
�صمو احل��اك��م ..���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���ارق ب��ن خ���ادم رئي�س 
ال�صارقة  جامعة  م��دي��ر  ون���واب  الب�صرية،  امل���وارد  دائ���رة 
اأمور  واأول��ي��اء  والتدري�صية  الإداري���ة  الهيئتني  واأع�صاء 

الطلبة املتفوقني.

 •• دبي-الفجر:

لإ�صعاد  العامة  الإدارة  يف  املوؤ�ص�صية  وال�صراكة  ال�صمعة  اإدارة  نظمت 
قاعة  املوؤ�ص�صية” يف  “ال�صراكة  عن  عمل  ور�صة  دب��ي  ب�صرطة  املجتمع 
يف  ال�����ص��راك��ة  من�صقي  بح�صور  ال��ق��ي��ادة،  مبنى  يف  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
املجال،  العاملني يف هذا  واملوظفني  ال�صرطة  العامة ومراكز  الإدارات 
التحديثات والإح�صائيات اخلا�صة بربنامج  اآخر  وذلك بهدف عر�س 
واآليات  برامج  املعنيني على  املوظفني  واإطالع  ال�صراكة،  نتائج  متابعة 
�صنوية  رب��ع  خطة  �صمن  الور�صة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال�صركاء.  مع  التوا�صل 
حتر�س  والتي  ال�صراكة،  جمال  يف  باملعنيني  لاللتقاء  الإدارة  تنفذها 
على اأن يكون التوا�صل م�صتمرا ومبا�صرا معهم، للوقوف على النتائج، 

ملا لها من اأهمية يف معرفة طبيعة العالقة والإجناز والتعاون مع �صركاء 
ال�صرتاتيجية  الأه���داف  لتنفيذ  وذل��ك  دب��ي،  ل�صرطة  العامة  القيادة 
كافة  م��ع  ال��ت��ع��اون  وتعزيز  ل��ه،  وامل��ع��د  املطلوب  بال�صكل  دب��ي  ل�صرطة 
ال�صركاء. وت�صمنت ور�صة العمل ا�صتعرا�س نتائج كافة الإدارات العامة 
ومراكز ال�صرطة، وخطة النزول امليداين، ومتطلبات واحتياجات اإدارة 
ال�صرطة، وح�صر  املوؤ�ص�صية من كافة القطاعات يف  ال�صمعة وال�صراكة 
بنود ال�صراكة، وكيفية و�صعها وحتديدها وت�صنيفها، ومدى ترابطها 
مع الهدف اخلا�س ب��الإدارة وال��ذي ب��دوره يحقق اأه��داف �صرطة دبي 
يف جمال ال�صراكة، وكذلك خطة التوا�صل مع ال�صركاء �صمن الإطار 
املحدد له، ووفقاً لآليات وقنوات التوا�صل املحددة، واأهمية توثيق هذا 

التوا�صل.

•• اأبوظبي-وام:

“اأبوظبي”  بالعا�صمة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  عام  بديوان  انطلقت 
اأعمال الدورة الثانية للجنة امل�صاورات ال�صيا�صية بني وزارة اخلارجية والتعاون 
اخل��ارج��ي��ة يف جمهورية  وزارة  و  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ال���دويل يف 

اأرمينيا.
تراأ�س اأعمال اللجنة �صعادة خليفة �صاهني املرر، م�صاعد وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل لل�صوؤون ال�صيا�صية، بح�صور �صعادة حممد عي�صى القطام الزعابي �صفري 
الدولة لدى يريفان و�صعادة خالد العامري نائب مدير اإدارة غرب اآ�صيا بوزارة 
جريكور  �صعادة  الأرميني  اجلانب  تراأ�س  حني  يف  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية 

�صفري  مكدوميان  مهري  �صعادة  بح�صور  اخلارجية،  وزير  نائب  هوفهاني�صيان، 
اأرمينيا لدى الدولة، و�صعادة ارمني ميلكونيان مدير اإدارة ال�صرق الأو�صط.

جرى خالل امل�صاورات ا�صتعرا�س عالقات التعاون امل�صرتك بني البلدين، و�صبل 
الأقليمية  وال��ت��ط��ورات  امل�صتجدات  اجلانبان  تناول  فيما  وتطويرها  تعزيزها 
الجتماع،  وخ��الل  امل�صرتك.  الهتمام  ذات  الق�صايا  من  ع��دداً  وبحثا  الراهنة، 
الثنائية  العالقات  جم��ال  يف  والتعاون  التن�صيق  موا�صلة  على  اجلانبان  اتفق 
وجهات  نقل  يف  ي�صهم  مبا  والدولية،  الإقليمية  املنظمات  يف  الثنائي  والتعاون 
اإىل املجتمع الدويل، ومبا يخدم الق�صايا والتحديات املطروحة  نظر متقاربة 
على ال�صاحتني الإقليمية والدولية. واتفق اجلانبان على عقد الجتماع الثالث 

للم�صاورات ال�صيا�صية يف موعد يتم التفاق عليه لحقا.

�شرطة دبي ُتطلع موظفيها على بر�مج و�آليات �لتو��شل مع �ل�شركاء  �الإمار�ت و�أرمينيا تناق�شان تعزيز عالقات �لتعاون

�شعود بن �شقر ي�شتقبل طالب �أكادميية ر�أ�س �خليمة

�شامل �لقا�شمي ي�شهد حفل تكرمي �ملتفوقني بجامعة �ل�شارقة

جو�هر �لقا�شمي ت�شهد تخريج طالبات جامعة �ل�شارقة 

�أخبار �ل�شاعة : �الإمار�ت و�أملانيا ..  
منوذج لل�شر�كة �ال�شرت�تيجية �ملتطورة

•• اأبوظبي-وام:

ال��ع��الق��ات ب��ني دول���ة الإم����ارات  “ اأن  ال�����ص��اع��ة  “اأخبار  ن�����ص��رة  اأك����دت 
لل�صراكة  منوذجاً  تقدم  الحتادية  اأملانيا  وجمهورية  املتحدة  العربية 
ال�صرتاتيجية املتطورة والتي جت�صد يف تفاعالتها املختلفة احلر�س 
امل�صرتك من جانب قيادتي الدولتني على تعميقها وتطويرها ودفعها 

قدماً اإىل الأمام.
�صاحب  بها  يقوم  التي  ال��زي��ارة  اإىل  ال�صدد  ه��ذا  يف  الن�صرة  واأ���ص��ارت 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
�صتعطي دفعة  والتي  اأملانيا حالياً  اإىل  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
قوية لهذه ال�صراكة ال�صرتاتيجية وترتقي مب�صار العالقات الثنائية 
بني الدولتني يف املجالت كافة، لي�س فقط لأن هناك توافقاً بينهما 
ح���ول جم��م��ل ال��ق�����ص��اي��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، خ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
وال��ع��م��ل على  ال��ت��ط��رف والإره�����اب،  ب�����ص��اأن مكافحة  بتوحيد اجل��ه��ود 
املنطقة،  دول  ت�صهدها  التي  املختلفة  لالأزمات  �صيا�صية  حلول  اإيجاد 
التي تنطوي على  العدائية والتدخلية لإيران،  والت�صدي لل�صيا�صات 
تهديد وا�صح لالأمن وال�صتقرار الإقليمي والدويل، واإمنا اأي�صاً لأن 

الدولتني تعدان من اأهم ركائز الأمن وال�صتقرار يف العامل.
والبحوث  ل��ل��درا���ص��ات  الإم����ارات  م��رك��ز  ع��ن  ال�����ص��ادرة  الن�صرة  ولفتت 
ال�صرتاتيجية يف افتتاحيتها حتت عنوان “ الإمارات واأملانيا .. منوذج 
العالقات  مييز  ما  اأه��م  اأن  اإىل   “ املتطورة  ال�صرتاتيجية  لل�صراكة 
اأنها  اأملانيا الحتادية  املتحدة وجمهورية  العربية  الإم��ارات  بني دولة 
با�صتمرار  نف�صها  ت��ط��ور  اأن  ا�صتطاعت  و���ص��ام��ل��ة،  تاريخية  ع��الق��ات 
47 عاماً يف خمتلف املجالت، فلم تتوقف فقط عند حد  على مدار 
والدولية،  الإقليمية  الق�صايا  اإزاء  والدبلوما�صي  ال�صيا�صي  التن�صيق 
واإمنا امتدت اإىل املجالت القت�صادية والتجارية والثقافية والعلمية، 
�صراكة  جتمعها  ال��ت��ي  املنطقة  دول  اأوائ����ل  م��ن  تعد  الإم����ارات  اإن  ب��ل 
على  ترتكز  �صراكة  وه��ي   ،2004 ع��ام  منذ  اأملانيا  م��ع  ا�صرتاتيجية 
التطور  يف�صر  وه��ذا  امل�صرتكة،  وامل�صالح  التفاهم  من  ق��وي  م��رياث 

امل�صتمر يف هذه ال�صراكة يف خمتلف املجالت .
واأو�صحت اأن الإمارات تعد ال�صريك التجاري الأول عربياً لأملانيا، حيث 
ت�صتحوذ على ما ن�صبته %25 من جممل التجارة العربية-الأملانية، 
%50 من التجارة الأملانية مع دول اخلليج يتم  اأن نحو  ف�صاًل عن 
عرب دولة الإمارات، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين العام 
املا�صي “-2018 13.25 مليار دولر اأمريكي، كما يبلغ عدد ال�صياح 
الأملان القادمني اإىل الإمارات 500 األف �صخ�س �صنوياً، بينما يقيم يف 
الإمارات 14 األف اأملاين، يف وقت يرتدد فيه اآلف من اأبناء الإمارات 

على خمتلف املدن الأملانية لالأعمال وال�صياحة والدرا�صة والعالج.
ونوهت اإىل اأن الزيادة املطردة يف هذه املوؤ�صرات والإح�صائيات ت�صري 
ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  �صهدته  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  م��دى  اإىل  ب��و���ص��وح 
مل  وه��ذا  املا�صية،  عاماً  ع�صر  اخلم�صة  ط��وال  الدولتني  بني  القائمة 
اأول��ه��ا، حر�س  ي��اأت من ف��راغ، واإمن��ا نتيجة جمموعة من العوامل : 
قيادتي الدولتني على تطوير هذه ال�صراكة والرتقاء بها يف خمتلف 
املجالت، وهذا ما اأ�صار اإليه بو�صوح �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، خالل لقائه اأم�س مع فخامة فرانك فالرت �صتاينماير 
اإن   « �صموه:  ال�صديقة، حينما قال  اأملانيا الحتادية  رئي�س جمهورية 
اأملانيا  جمهورية  مع  العالقات  تويل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الحتادية اأهمية خا�صة، وحتر�س على توثيق الروابط بني البلدين، 
امل�صتقبل، وما يت�صل به من  التي تتعلق باقت�صاد  خا�صة يف املجالت 
تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغريها«، هذا يف الوقت الذي اأعرب 
فيه الرئي�س الأملاين عن اأمله اأن »تعمل هذه الزيارة املهمة على تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجالت ودفعها 

اإىل اآفاق اأرحب واأو�صع«.
ثانيها، الإدراك امل�صرتك لأهمية هذه ال�صراكة لي�س فقط للدولتني، 
الدولتني  م�صاركة  اإىل  بالنظر  اأجمع،  والعامل  املنطقة  ل��دول  واإمن��ا 
الفاعلة يف خمتلف اجلهود ودعم املبادرات التي ت�صتهدف تعزيز اأ�ص�س 
الأمن وال�صتقرار الإقليمي والدويل، فالدولتان - كما يوؤكد �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، �صريكتان يف العمل من اأجل 
ال�صالم وال�صتقرار على ال�صاحتني الإقليمية والدولية، وتر�صيخ قيم 
الت�صامح والتعاي�س بني الب�صر، واأن لديهما موقفاً م�صرتكاً من نبذ 
ر ممار�صاته.  اأو تربِّ الإرهاب، و�صرورة الت�صدي للقوى التي تدعمه، 
ثالثها، امل�صالح امل�صرتكة التي تعزز با�صتمرار هذه ال�صراكة وتدفعها 
اإىل الأمام يف خمتلف املجالت، ففي الوقت الذي حتر�س فيه  قدماً 
اأوروبية  دول��ة  باعتبارها  اأملانيا،  مع  عالقاتها  تعزيز  على  الإم���ارات 
كبرية لها تاأثريها ال�صيا�صي والقت�صادي الكبري يف ال�صاحة الدولية، 
الإمارات،  بعالقاتها مع  اأملانيا من جانبها تبدي اهتماماً خا�صاً  فاإن 
اأدوار فاعلة وم��وؤث��رة يف  اأهمية كبرية وم��ا تقوم به من  ملا متثله من 

حميطيها الإقليمي والدويل.

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/1077   تنفيذ جتاري  
امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- جن��ي��ب حميد احل��ل��ب��ي جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل 
اأق��ام عليك  م قد  م  ذ   - ت��اول  دبليو جي  التنفيذ/�صركة  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )28895(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

�للو�ء �ملري يتفقد غرفة عمليات �الإد�رة �لعامة الأمن �ملطار�ت 
•• دبي-الفجر:

العامة  القائد  امل��ري،  اللواء عبد اهلل خليفة  �صعادة  تفقد 
العامة  الإدارة  الرئي�صة يف  العمليات  دبي، غرفة  ل�صرطة 
ولالطالع  ال�صابقة،  للزيارات  ا�صتكماًل  امل��ط��ارات،  لأم��ن 
ال��ت��ح��دي��ث��ات والإجن��������ازات وال��ن��ت��ائ��ج الأولية  اآخ����ر  ع��ل��ى 
لالأنظمة الأمنية الذكية التي تعمل بها غرفة العمليات، 
وذلك بح�صور العميد علي عتيق بن لحج، مدير الإدارة 
حموده  العميد  بالوكالة  ونائبه  امل��ط��ارات،  لأم��ن  العامة 

العامري، بالوكالة، والعقيد الدكتور اأحمد زعل املهريي، 
را���ص��د عبد  وال��ع��ق��ي��د  ل��ل��ق��ي��ادة،  التنظيمي  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر 
الإدارة  يف  اجلنائية  الرقابة  اإدارة  مدير  اأحمد،  الرحمن 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، وعدد من ال�صباط.

امل�صاريع والأنظمة  اأن  اللواء عبد اهلل خليفة املري،  واأكد 
العامة  ب���الإدارة  العمليات  غرفة  بها  تعمل  التي  الذكية 
على  العامة  الإدارات  تعك�س مدى حر�س  املطارات  لأمن 
والتي  دب���ي،  ل�����ص��رط��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف  حتقيق 
امل�صتقبلية  دبي وتطلعاتها  اأهداف حكومة  بدورها حتقق 

الرامية اإىل تعزيز الأمن والأمان والطماأنينة يف املجتمع، 
وذلك عرب ا�صتخدام اأحداث التقنيات والأنظمة الذكية يف 
جمال الأمن، ومنها هذه الأنظمة والربامج، والتي ت�صكل 

اإ�صافة وحلقة اأمنية قوية واأ�صا�صية يف تاأمني املدنية.  
واطلع اللواء عبد اهلل خليفة املري، على م�صتوى الإجناز 
واخل�صائ�س لهذه الربامج الذكية والنتائج الأولية لها، 
واملتعلقة  م�صبقاً  املوجودة  الأنظمة  مع  ترابطها  وكيفية 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  مثل  اأخ��رى  ب���اإدارات 

اجلنائية، والإدارة العامة للمرور.

تتبنى مبادئ وممكنات ومبادرات لتعزيز ال�سعادة يف دولة الإمارات 

�ال�شرت�تيجية �لوطنية جلودة �حلياة 2031 تر�شخ �أ�ش�س فكر جديد يف �لعمل �حلكومي
 90 مبادرة نوعية تنفذها اجلهات احلكومية خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة

•• دبي-وام:

الوطنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  مت��ث��ل 
التي   2031 احل�����ي�����اة  جل��������ودة 
خالل  ال�����وزراء  جمل�س  اع��ت��م��ده��ا 
�صاحب  برئا�صة  الأخ��ري  اجتماعه 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
نوعية جلهود  اإ�صافة  »رع��اه اهلل«، 
تر�صيخ اأ�ص�س فكر جديد يف العمل 
احلكومي يف دولة الإمارات، يتبنى 

مفهوماً متكاماًل جلودة احلياة.
وتركز دولة الإمارات يف توجهاتها 
ع��ل��ى ج����ودة احل��ي��اة ك�����اأداة عملية 
لتحقيق ال�صعادة التي متثل نتيجة 
ومهمة  احل��ك��وم��ة،  لعمل  ن��ه��ائ��ي��ة 
يف  ت�����ص��رتك  جماعية  وم�����ص��وؤول��ي��ة 
ال��وزارات واجلهات  كافة  حتقيقها 
واملحلية،  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
انطالقاً من منظور �صامل يتبنى 
ت��ع��زي��ز ج����ودة ح��ي��اة الأف������راد على 

امتداد مراحل حياتهم.
ال�صرتاتيجية  اع���ت���م���اد  وي����اأت����ي 
التي  احل����ي����اة  ال���وط���ن���ي���ة جل������ودة 
تنفذها  نوعية  مبادرة   90 ت�صمل 
اجلهات احلكومية خالل ال�صنوات 
ل��ي�����ص��ك��ل خطوة  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ع�����ص��ر 
ه����ادف����ة ل���ت���ع���زي���ز م���ف���ه���وم ج����ودة 
الإمارات  دولة  يف  ال�صاملة  احلياة 
بالقطاعات  الرت��ق��اء  يتبنى  ال��ذي 
النا�س،  حياة  مت�س  التي  احليوية 
وتطوير  القطاعات  ه��ذه  وتعزيز 
م�صتقبلية،  اأ�ص�س  على  خمرجاتها 
الفرد  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً  ينعك�س  مب���ا 
ال�صحة  جم�����الت  يف  وامل��ج��ت��م��ع، 

ال���ربن���ام���ج  اأن  احل�����ي�����اة  وج���������ودة 
احلياة  وج���ودة  لل�صعادة  ال��وط��ن��ي 
اجلهات  جلهود  داعماً  دوراً  ي��وؤدي 
احلياة  ج��ودة  م�صتويات  لتح�صني 
احليوية،  ال���ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة  يف 
اإ�صافة اإىل تن�صيق اجلهود لتحقيق 
ال�صرتاتيجية  وتوجهات  اأه���داف 
وم�صوؤوليات  اأدواراً  تتبنى  ال��ت��ي 
اجلهات  كافة  يف  للتنفيذ  وا�صحة 
لتحقيق  وت�������ص���ع���ى  احل���ك���وم���ي���ة 

التكامل مع القطاع اخلا�س.
ال�صرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
املمكنات  م��ن  جم��م��وع��ة  تت�صمن 
جديد  ع���م���ل  من�������وذج  ل���رت����ص���ي���خ 
�صميم  يف  احل����ي����اة  ج������ودة  ي�����ص��ع 
ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي، م�����ن خ���الل 
تعزيز  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ع��م��ل��ي��ة  اأدوات 
وريادتها  الإم������ارات  دول����ة  م��ك��ان��ة 
يف م��وؤ���ص��رات ج���ودة احل��ي��اة عاملياً، 
ت�����ص��م��ل ال��ر���ص��د امل��ت��ك��ام��ل جلودة 
احلياة يف دولة الإم��ارات، ومتكني 
املجتمع  واأفراد  موظفي احلكومة 
م���ن م��ف��اه��ي��م ومم���ار����ص���ات ج���ودة 
احلكومة  من��وذج  وتر�صيخ  احلياة، 
اأدوار  كمن�صة واحدة تتكامل فيها 
احلياة،  ج�����ودة  ل��ت��ع��زي��ز  اجل���ه���ات 
اإ�صافة اإىل تطوير منهجية علمية 
وعملية لإدارة ال�صلوكيات لتمكني 
احلكومية  وال���ربام���ج  ال�صيا�صات 

الداعمة جلودة احلياة.
ع��ه��ود بنت خلفان  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  اإن   « ال��روم��ي 
لل�صعادة وجودة احلياة و�صع خالل 
روؤى  ب��ف�����ص��ل  م�����ص��ت  ���ص��ن��وات   3
هذا  اأ���ص�����س  وتوجيهاتها،  ال��ق��ي��ادة 
�صمن  اجل��دي��د،  احل��ك��وم��ي  الفكر 

والعالقات  والنف�صية  اجل�����ص��دي��ة 
واجلوانب  والتعليم،  الجتماعية 
وكفاءة  احلياة،  بطريقة  املرتبطة 
اخلدمات احلكومية، وغريها من 

املجالت.
واأك����دت م��ع��ايل ع��ه��ود بنت خلفان 
لل�صعادة  دول�����ة  وزي������رة  ال����روم����ي 
وج����ودة احل��ي��اة م��دي��ر ع���ام مكتب 
اأن  ال��������������وزراء  رئ����ا�����ص����ة جم���ل�������س 
ال��وط��ن��ي��ة جلودة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
احلياة 2031، متثل فكراً جديداً 
يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، ي��رك��ز على 
الإن�صان يف دولة الإمارات ويجعله 
اأ�صا�صياً  و�صريكاً  للتطوير  حم��وراً 
ترتقي  التي  امل��ب��ادرات  ت�صميم  يف 
بجودة حياته و�صعادته، م�صرية اإىل 
لتحقيق  ت�صعى  ال�صرتاتيجية  اأن 
لتحديات  واجل���اه���زي���ة  ال����ت����وازن 
الثورة  تنتجها  قد  التي  امل�صتقبل 
وانعكا�صاتها  ال��راب��ع��ة،  ال�صناعية 

على جودة احلياة .
ال�صرتاتيجية  اإن  معاليها  وقالت 
تاأ�صيل  جل���ه���ود  ن��وع��ي��ة  اإ����ص���اف���ة 
ال�صمو  ل�صاحب  ال��ق��ي��ادي  ال��ف��ك��ر 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
متكاماًل  م��ف��ه��وم��ا  ي��ت��ب��ن��ى  ال����ذي 
جل��ودة احل��ي��اة، يقوم على تر�صيخ 
من��وذج حكومة ج��ودة احلياة التي 
تركز على الفرد واملجتمع كاأ�صا�س 
�صموه  توجيهات  وجت�صد  للتقدم، 
احل��ي��اة مهمة  ج���ودة  ب���اأن حتقيق 
جماعية وم�صوؤولية لكافة اجلهات 
اأول����وي����ات  احل��ك��وم��ي��ة ويف ���ص��ل��ب 
الأكر  جمتمعنا  لي�صبح  عملها 

تالحماً و�صحة و�صعادة.
ال��دول��ة لل�صعادة  واأ���ص��اف��ت وزي���رة 

املدار�س  و�صبكة  زاي��د،  جامعة  مع 
ب��ال�����ص��راك��ة م���ع وزارة  الإي��ج��اب��ي��ة 
وال�صيا�صة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رتب���ي���ة 
ال�صكنية  للمجتمعات  ال��وط��ن��ي��ة 
برنامج  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة  احل��ي��وي��ة 
ومبادرة  ل��الإ���ص��ك��ان،  زاي���د  ال�صيخ 
للطفل  ال����رق����م����ي����ة  ال���������ص����الم����ة 
الداخلية،  وزارة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
اإ�صافة اإىل مبادرة »لنتحدث« التي 
دعم طالبي  تتمثل يف جمموعات 
احلياة  ج�����ودة  ل��ت��ح�����ص��ني  ه���ادف���ة 
دولة  م��دار���س  يف  التعلم  بيئة  يف 

الإمارات.
لل�صعادة  الوطني  الربنامج  وعمل 
تطوير  ع����ل����ى  احل�����ي�����اة  وج����������ودة 
مف�صلة  وط���ن���ي���ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
جل�����ودة احل���ي���اة، ب��الع��ت��م��اد على 
امل���ن���ظ���وم���ة الإم�����ارات�����ي�����ة جل����ودة 
التوجهات  م����ن  وع������دد  احل����ي����اة، 
على  الرتكيز  يف  تتمثل  الرئي�صية 
للتقدم  ك��م��ق��ي��ا���س  احل���ي���اة  ج����ودة 
نهج  وتبّني  املجتمع،  يف  امل�صتدام 
حكومي �صامل يقوم على الرتابط 
لتعزيز  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني خم��ت��ل��ف 
اأدوار  ج����ودة احل���ي���اة، م���ن خ����الل 
للجهات  وا���ص��ح��ة  وم�����ص��وؤول��ي��ات 
بني  ال�صراكة  وتعزيز  احلكومية، 
احلكومة والقطاع اخلا�س واأفراد 
احلياة،  ج���ودة  ت��ع��زي��ز  يف  املجتمع 
وال�صتجابة للمتغريات امل�صتقبلية 

املوؤثرة على جودة احلياة.
 90 على  ال�صرتاتيجية  وت�صتمل 
مبادرة تنفذها اجلهات احلكومية 
على مدى ال�صنوات الع�صر املقبلة، 
وترتكز على الإطار الوطني جلودة 
م�صتويات   3 ي�صمل  ال��ذي  احل��ي��اة 
واملجتمع  ال����دول����ة  ه���ي  رئ��ي�����ص��ي��ة 
حمورا   14 ويت�صمن  والأف������راد، 
تتمثل  ا�صرتاتيجية  اأه����داف  و9 
املدن  يف  العي�س  قابلية  تعزيز  يف 
وا�صتدامتها،  وجاذبيتها  واملناطق 
املرتابط،  املجتمع  اأ�ص�س  وتر�صيخ 
الرقمية،  احل��ي��اة  ج����ودة  وت��ع��زي��ز 
الرقمية  امل��ج��ت��م��ع��ات  وت�����ص��ج��ي��ع 

على جودة حياة الأفراد وتوعيتهم 
واإحداث  اجليدة  احلياة  مب��ه��ارات 

تاأثري اإيجابي يف حياتهم.
اأم�����ا ث���ال���ث امل��م��ك��ن��ات ف��ي��ت��م��ث��ل يف 
كمن�صة  احل���ك���وم���ة  دور  ت���ع���زي���ز 
واحدة لل�صراكة والتعاون لتحقيق 
جودة  م�صتويات  يف  املن�صود  الأث��ر 
احل�����ي�����اة، وت���ر����ص���ي���خ ال���ت���ك���ام���ل يف 
�صراكات  وب��ن��اء  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة م�������ص���ت���دام���ة مع 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وامل��ج��ت��م��ع، من 
وطني  جم���ل�������س  ت�����ص��ك��ي��ل  خ������الل 
واإدارة  ل��ت��ن�����ص��ي��ق  احل���ي���اة  جل�����ودة 
الوطنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 
التكامل  احل��ي��اة وحت��ق��ي��ق  جل���ودة 
ب��ني اجل��ه��ات وال��ق��ط��اع��ات بهدف 
تعزيز جودة احلياة، والعمل باآلية 
ال�������ص���راك���ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
الأفراد  ومتكني  اخل��ا���س  القطاع 
من  ح��ي��ات��ه��م  ج����ودة  ت�صميم  م���ن 
الت�صميم  م���راك���ز  اإن�������ص���اء  خ����الل 
امل��ج��ت��م��ع��ي جل����ودة احل���ي���اة بهدف 
املجتمعية  ال�������ص���راك���ة  ت�����ص��ج��ي��ع 
ومتكني اأفراد املجتمع من امل�صاركة 
يف ت�صميم ال�صيا�صات واملبادرات يف 
خمتلف املوا�صيع املرتبطة بجودة 

احلياة.
تطوير  على  املمكنات  راب��ع  ويركز 
لإدارة  وع��م��ل��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  منهجية 
ال�������ص���ل���وك���ي���ات ل����دع����م ال����ربام����ج 
وال�������ص���ي���ا����ص���ات احل���ك���وم���ي���ة، من 
للعلوم  الإم�������ارات  خ���الل خم��ت��رب 
اأدوات  وا����ص���ت���خ���دام  ال�����ص��ل��وك��ي��ة 
يف  ال�صلوكية  وال��ت��ج��ارب  التب�صر 
فهم  على  بناء  ال�صيا�صات  ت�صميم 
ي�صهم  الأف����راد،  ل�صلوكيات  معمق 
مفاهيم  تبني  على  حتفيزهم  يف 

جودة احلياة.
توجهاتها  ال�صرتاتيجية  وتبني 
تغطيها  رئي�صيا  حم��وراً   14 على 
لالأجندة  ال���ث���الث���ة  امل�������ص���ت���وي���ات 
ال��وط��ن��ي��ة جل����ودة احل���ي���اة، وتركز 
املتقدمة  ال�����دول�����ة  م�������ص���ت���وى  يف 
حتقيق  ت�����ص��م��ل  حم������اور   5 ع���ل���ى 

جودة  وتبني  ال��ه��ادف��ة،  الإيجابية 
والعمل  التعلم  ب��ي��ئ��ات  يف  احل��ي��اة 
وال��رتك��ي��ز ع��ل��ي��ه��ا، وت��ر���ص��ي��خ قيم 
والت�صامن  وال���ت���ع���اون  ال���ع���ط���اء 

وخدمة املجتمع.
حياة  من��ط  تعزيز  على  تركز  كما 
تبني  ت�صجيع  م��ن خ��الل  الأف����راد 
والن�صط،  ال�صحي  احلياة  اأ�صلوب 
اجليدة،  النف�صية  ال�صحة  وتعزيز 
وت��ب��ن��ي ال��ت��ف��ك��ري الإي��ج��اب��ي قيمة 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة، وب���ن���اء م���ه���ارات احلياة 

اجليدة.
الوطنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وحت���دد 
اأدواراً   2031 احل����ي����اة  جل������ودة 
للجهات  وا���ص��ح��ة  وم�����ص��وؤول��ي��ات 
ي�صع  ع��م��ل  من�����وذج  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
العمل  ���ص��م��ي��م  يف  احل���ي���اة  ج�����ودة 
احل��ك��وم��ي يف دول���ة الإم�����ارات من 
رئي�صية  مم��ك��ن��ات  اأرب����ع����ة  خ����الل 
ت�����ص��م��ل ال��ر���ص��د امل��ت��ك��ام��ل جلودة 
احلياة من خالل مر�صد الإمارات 
على  �صيعمل  الذي  احلياة،  جلودة 
الإمارات  دولة  اأداء  ومتابعة  ر�صد 
واإعداد  احلياة،  موؤ�صرات جودة  يف 
تقرير ع��ن حالة ج��ودة احل��ي��اة يف 
الإمارات ورفعه �صنوياً اإىل جمل�س 
الوزراء، اإ�صافة اإىل اإعداد درا�صات 
ا�صتباقية علمية عن جودة احلياة 
وم��ن��ظ��ور الأف����راد وف��ئ��ات املجتمع 
ل��ه��ا، ل��دع��م احل��ك��وم��ة يف اق���رتاح 
وامل�صاريع  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  واع���ت���م���اد 

لتح�صني جودة احلياة.
كما ت�صمل ممكنات ال�صرتاتيجية 
واأفراد  احلكومة  موظفي  متكني 
املجتمع ون�صر ثقافة جودة احلياة 
اإطالق  القدرات، من خالل  وبناء 
احل��ي��اة لأجيال  ج����ودة  اأك��ادمي��ي��ة 
امل�صتقبل لتدريب وتاأهيل املوظفني 
احل��ك��وم��ي��ني يف دول�����ة الإم�������ارات 
وكيفية  احلياة  ج��ودة  مبادئ  على 
ال�صيا�صات  خ���الل  م���ن  ت��ع��زي��زه��ا 
وال����ربام����ج احل��ك��وم��ي��ة، واإط�����الق 
اأول  ت�صكل  ال��ت��ي  احل��ي��اة  م��در���ص��ة 
تركز  ال��ع��امل  يف  حكومية  مدر�صة 

ثالث حماور ت�صمل القيا�س وبناء 
ال���ق���درات وال���ربام���ج وامل����ب����ادرات، 
مرجعية  الإم�����ارات  دول���ة  لت�صبح 
ع��امل��ي��ة يف ج����ودة احل���ي���اة، م�صرية 
اإىل درا�صة ال�صعادة يف بيئة العمل 
م�صتويات  ارتفاع  عن  ك�صفت  التي 
 24% بن�صبة  امل��وظ��ف��ني  ���ص��ع��ادة 
و2018،   2016 ع���ام���ي  ب����ني 
ا�صتقطب  ال��ذي  ال�صعادة  وموؤ�صر 
تقييم من  م��الي��ني   5 م��ن  اأك����ر 
ال�صعادة وجودة  املتعاملني، وم�صح 
احلياة ال��ذي غطى اأك��ر من 16 
�صرائح  كافة  ميثلون  �صخ�س  األف 
الربنامج  ط����ور  ف��ي��م��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
اأكر من 10 اأدلة علمية وعملية 
احلياة  وجودة  ال�صعادة  لتطبيقات 
يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، وع��م��ل على 
ت���دري���ب ومت���ك���ني اأك�����ر م���ن 20 
األفا من موظفي احلكومة واأفراد 
الربنامج  اأن  واأو�صحت  املجتمع. 
احلياة  وج���ودة  لل�صعادة  ال��وط��ن��ي 
اأط�����ل�����ق ال����ع����دي����د م�����ن امل�����ب�����ادرات 
لت�صمني م��ب��ادئ ج��ودة احل��ي��اة يف 
القطاعات املختلفة، مثل ميدالية 
اأب����ط����ال ال�������ص���ع���ادة والإي���ج���اب���ي���ة، 
ومبادرة مدر�صة احلياة التي متثل 
اأكادميية لتعزيز مفاهيم ومهارات 
احلياة اجليدة يف املجتمع، ومبادرة 
املجتمعي جلودة احلياة  الت�صميم 
ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ب��ال�����ص��راك��ة م���ع 20 
ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����ص���ة بهدف 
احلكومة  ب���ني  ال�������ص���راك���ة  ت��ع��زي��ز 
وامل��ج��ت��م��ع وال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 
ت�صميم املبادرات الهادفة لالرتقاء 
بجودة احلياة يف الإمارات، وم�صاق 
بال�صراكة  احلياة  وج��ودة  ال�صعادة 

اق����ت���������ص����اد م�������زده�������ر، وت���ر����ص���ي���خ 
جمالت  يف  وفعالة  ك��ف��وؤة  حكومة 
وال�صحية،  التعليمية،  اخل��دم��ات 
وال�صالمة  والأم��ن  والجتماعية، 
و������ص�����ي�����ادة ال�����ق�����ان�����ون، وامل�����رون�����ة 
والكفاءة  واجل�������ودة  وامل���وث���وق���ي���ة 
احلكومي،  العمل  يف  وال�صفافية 
م����دن وجم��ت��م��ع��ات حيوية  وب���ن���اء 
تعزز قابلية العي�س، وتر�صيخ منط 
عي�س م�صتدام يحافظ على املوارد 
الوطنية وا�صتدامتها، ودعم ثقافة 
وطنية متنوعة ناب�صة باحلياة من 
خالل تنظيم الفعاليات والأن�صطة 
و�صيانة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الثقايف،  والتنوع  الوطنية  الهوية 

وحتفيز التوا�صل املجتمعي.
وي��غ��ط��ي امل�����ص��ت��وى ال����ث����اين، وهو 
5 حم�����اور  امل������رتاب������ط  امل���ج���ت���م���ع 
وامل�صتقرة  املتما�صكة  الأ�صر  ت�صمل 
والعالقات  بالرتابط  تتمتع  التي 
القوية،  والقيم  املتينة،  الإيجابية 
املتعاون  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
بالتالحم  يتميز  ال���ذي  وامل��ع��ط��اء 
الإيجابية،  وال��ق��ي��م  وال���ع���الق���ات 
وال��ث��ق��اف��ة وال���ه���وي���ة الإم���ارات���ي���ة، 
بيئات  ت��ه��ي��ئ��ة  اأي���������ص����اً  وي�������ص���م���ل 
اإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��م حتقق 
التناغم والرتابط الإيجابي فيها، 
فر�س  ومتنحهم  الأف����راد  ومتكن 
بناء  على  ويركز  والتطور،  النمو 
اآم��ن��ة وهادفة  رق��م��ي��ة  جم��ت��م��ع��ات 
واإيجابية. وي�صمل امل�صتوى الثالث 
 4 الأف�����راد،  ب��ج��ودة ح��ي��اة  املتمثل 
اأ����ص���ل���وب حياة  ت��ت�����ص��م��ن  حم������اور 
�صحي ون�صط ي�صجع الأفراد على 
ومنط  اجل�صدية،  ال�صحة  تعزيز 
ويركز  التغذية،  وخيارات  العي�س، 
اجليدة،  النف�صية  ال�����ص��ح��ة  ع��ل��ى 
وال��ت��ف��ك��ري الإي���ج���اب���ي، وم���ه���ارات 

احلياة اجليدة.

�شرطة دبي تطلع موظفيها على بر�مج و�آليات �لتو��شل مع �ل�شركاء
•• دبي-الفجر:

وال�صراكة  ال�صمعة  اإدارة  نظمت 
املوؤ�ص�صية يف الإدارة العامة لإ�صعاد 
عمل  ور���ص��ة  دب��ي  ب�صرطة  املجتمع 
قاعة  يف  املوؤ�ص�صية«  »ال�صراكة  عن 
حمدان بن حممد يف مبنى القيادة، 
ب��ح�����ص��ور م��ن�����ص��ق��ي ال�������ص���راك���ة يف 
ال�صرطة  ومراكز  العامة  الإدارات 
ال���ع���ام���ل���ني يف ه���ذا  وامل����وظ����ف����ني 
امل��ج��ال، وذل���ك ب��ه��دف ع��ر���س اآخر 
التحديثات والإح�صائيات اخلا�صة 
ال�صراكة،  نتائج  متابعة  بربنامج 
واإط�����الع امل��وظ��ف��ني امل��ع��ن��ي��ني على 
ب����رام����ج واآل�����ي�����ات ال���ت���وا����ص���ل مع 

ال�صركاء.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��ور���ص��ة �صمن خطة 
ربع �صنوية تنفذها الإدارة لاللتقاء 
باملعنيني يف جمال ال�صراكة، والتي 
التوا�صل  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  حت��ر���س 
للوقوف  ومبا�صرا معهم،  م�صتمرا 
اأهمية يف  لها من  ملا  النتائج،  على 
والإجناز  العالقة  طبيعة  معرفة 

النزول  وخطة  ال�صرطة،  وم��راك��ز 
واحتياجات  ومتطلبات  امل��ي��داين، 
املوؤ�ص�صية  وال�صراكة  ال�صمعة  اإدارة 
ال�صرطة،  يف  القطاعات  كافة  من 
وكيفية  ال�����ص��راك��ة،  ب��ن��ود  وح�����ص��ر 
وت�صنيفها،  وحت��دي��ده��ا  و���ص��ع��ه��ا 
وم��������دى ت���راب���ط���ه���ا م�����ع ال���ه���دف 

القيادة  ����ص���رك���اء  م����ع  وال����ت����ع����اون 
العامة ل�صرطة دبي، وذلك لتنفيذ 
ل�صرطة  ال�صرتاتيجية  الأه���داف 
له،  وامل��ع��د  امل��ط��ل��وب  بال�صكل  دب���ي 
وتعزيز التعاون مع كافة ال�صركاء.
ا�صتعرا�س  العمل  ور�صة  وت�صمنت 
العامة  الإدارات  ك���اف���ة  ن���ت���ائ���ج 

اخل���ا����س ب�������الإدارة وال�����ذي ب���دوره 
ي��ح��ق��ق اأه��������داف ����ص���رط���ة دب�����ي يف 
جم����ال ال�����ص��راك��ة، وك���ذل���ك خطة 
ال�������ص���رك���اء �صمن  م����ع  ال���ت���وا����ص���ل 
الإط����ار امل��ح��دد ل��ه، ووف��ق��اً لآليات 
وقنوات التوا�صل املحددة، واأهمية 

توثيق هذا التوا�صل.

•• عجمان-وام:

العقابية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اإدارة  وق���ع���ت 
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  والإ����ص���الح���ي���ة 
تفاهم  م���ذك���رة  ع��ج��م��ان  ل�����ص��رط��ة 
ال�صينية  مينالند  اآرت  �صركة  م��ع 
املوؤ�ص�صة  يف  ال��ع��م��ل  ور����س  لتطوير 
للنزلء من الرجال والن�صاء حتقيقاً 
لهدف وزارة الداخلية ال�صرتاتيجي 
اجلمهور  ر����ص���ا  ب���ت���ع���زي���ز  امل���ت���م���ث���ل 

باخلدمات املقدمة.
ال�صيخ  اللواء  �صعادة  التوقيع  ح�صر 
قائد  النعيمي  اهلل  عبد  بن  �صلطان 
ع���ام ���ص��رط��ة ع��ج��م��ان و وق��ع��ه��ا من 
العميد  ����ص���ع���ادة  ال�������ص���رط���ة  ج���ان���ب 
م��ب��ارك خ��ل��ف��ان ال����رزي م��دي��ر اإدارة 
والإ�صالحية،  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ومن طرف ال�صركة ال�صيدة زوزوهي 
مينالند  اآرت  �صركة  م��دي��رة  اك�صو 
�صعيد  ال��ع��ق��ي��د  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور  و 
ن���ائ���ب مدير  ال�����ص��ام�����ص��ي  ���ص��ل��ط��ان 
ال�صباط  كبار  م��ن  وع��دد  املوؤ�ص�صة، 
ب�صرطة  والأف�����راد  ال�صباط  و���ص��ف 
ع��ج��م��ان. وع����رب ���ص��ع��ادة ق���ائ���د عام 
بتوقيع  �صعادته  عن  عجمان  �صرطة 
مينالند  اآرت  ���ص��رك��ة  م���ع  امل���ذك���رة 
موؤكداً على اأهمية التعاون لتح�صني 
اأو���ص��اع ال��ن��زلء وت��ط��وي��ر خرباتهم 
انخراطهم  ي�صهل  مبا  واإمكانياتهم 

يف املجتمع.
وق��������ال �����ص����ع����ادة ال���ع���م���ي���د م����ب����ارك 
املوؤ�ص�صة  اإدارة  مدير  ال��رزي  خلفان 
اإن  بعجمان  والإ�صالحية  العقابية 
ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ج���اء ح��ر���ص��ا من 
النزلء،  تاأهيل  �صرطة عجمان على 
خرباتهم  وت����ط����وي����ر  وت����دري����ب����ه����م 
الندماج  من  لتمكينهم  ومهاراتهم 
اأو�صاعهم عند  املجتمع وحت�صني  يف 
تهدف  حيث  حمكومياتهم،  انتهاء 

ال���ن���زلء على  ت��دري��ب  اإىل  ال��ور���ص��ة 
ت�صنيع الأثاث واحلقائب والأحذية، 

وهو ما يعزز �صعادة ور�صا النزلء.
التزام  على  التفاقية  بنود  وتن�س 
ال�صركة بتطوير ور�صة عمل الرجال 
بكافة  تزويدها  خ��الل  من  والن�صاء 
امل����ع����دات ال����الزم����ة ل��ل��ع��م��ل وامل������واد 
والقما�س  واجل���ل���ود  الأخ�����ص��اب  م��ن 
مهند�صني  وت������وف������ري  وغ�������ريه�������ا، 
والنزيالت  النزلء  لتدريب  وفنيني 

وفق  عليها  والعمل  املكائن  وت�صغيل 
وال�صالمة  ال�����ص��ح��ة  ا�����ص����رتاط����ات 
املهنية، اإ�صافة اإىل التزامها ب�صرف 
رواتب للنزلء العاملني يف الور�صة، 
وع�����ر������س وت�������ص���وي���ق امل���ن���ت���ج���ات يف 
املعار�س ل�صمان ال�صتدامة البيئية 

والجتماعية والقت�صادية.
الدروع  الطرفان  تبادل  اخلتام  ويف 
املثمر  للتعاون  ت��ق��دي��راً  ال��ت��ذك��اري��ة 

املتبادل بينهما.

�شرطة عجمان توقع �تفاقية لتطوير ور�س عمل �لنزالء
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�الإمار�ت ت�شارك يف مر��شم تن�شيب رئي�س كاز�خ�شتان �جلديد
•• نور �صلطان-وام:

بالإنابة  ب��الأع��م��ال  القائم  الربيكي  عمر  عمار  ���ص��ارك 
مرا�صم  يف  كازاخ�صتان  جمهورية  لدى  الدولة  ل�صفارة 
تن�صيب فخامة قا�صم جومارت توكايف رئي�س جمهورية 
كازاخ�صتان اجلديد . ح�صر احلفل - الذي اأقيم يف ق�صر 
ال�صتقالل بالعا�صمة نور �صلطان - رئي�س كازاخ�صتان 
واأع�صاء احلكومة وكبار  نزاربايف  �صلطان  نور  ال�صابق 
امل�صوؤولني يف كازاخ�صتان وروؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية 

واملنظمات الدولية املعتمدين لدى كازاخ�صتان.
واألقى خطابا  اليمني  الكازاخي اجلديد  الرئي�س  واأدى 
ال�صيا�صة  الأولويات يف  اإىل  فيه  اأ�صار  الكازاخي  لل�صعب 
اأن���ه �صيوا�صل  ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ل��ب��الده، م��وؤك��دا 
النهج ال�صيا�صي الذي ر�صمه الرئي�س الأول لكازاخ�صتان 
نور�صلطان نزارباييف. و�صهد رئي�س كازاخ�صتان اجلديد 
يف ن��ه��اي��ة امل��را���ص��م ال��ع��ر���س ال��ع�����ص��ك��ري ال����ذي �صاركت 
جلمهورية  امل�صلحة  ال��ق��وات  م��ن  خمتلفة  اأن����واع  ف��ي��ه 

كازاخ�صتان.

م�شت�شفى تو�م ينجح يف �إجر�ء عملية جر�حية جتميلية لطفل ولد بت�شوه يف �أحد �أ�شابع �ليد
•• العني- الفجر

 مت اإج��راء عملية جراحية ناجحة 
ال�صبابة  زراع����ة  لإع�����ادة  م��ت��ق��دم��ة 
يبلغ  اإماراتي  كاإبهام لطفل  لتعمل 
من العمر �صنة و ن�صف ولد بت�صوه 
اإ�صبع الإب��ه��ام، مت خالل  خلقي يف 
من  ال��ع��دي��د  اإىل  ال��ل��ج��وء  العملية 
التنقيات الطبية كت�صريح الأع�صاب 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة حت��ت املجهر، 
يف  العظام  و�صع  واإع����ادة  وتق�صري 
ل��ي��ب��داأ الطفل بعد  زاوي���ة خ��ا���ص��ة، 
الإبهام  با�صتخدام  اأ�صابيع  ثالثة 

بطريقة طبيعية.
وقد مت اإح��راز تقدم كبري يف عالج 
املر�صى الذين يعانون من العيوب 
م�صت�صفى  يف  ال����ولدي����ة  اخل��ل��ق��ي��ة 
توام، هذه الت�صوهات اخللقية التي 
من املمكن اأن تتداخل مع منو اليد 
ال�صليمة وت�صبب م�صاكل كبرية يف 
ومع  احل���ظ  حل�صن  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا، 
احلديثة،  اجل���راح���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
يف  العيوب  معظم  ت�صحيح  ميكن 
�صن مبكرة جدا، يف بع�س احلالت 
خالل مرحلة الطفولة، ويف حالت 
اأخ�����رى خ���الل ث���الث ���ص��ن��وات من 
الطبيعي  للنمو  وال�صماح  العمر، 

كما  �صحيح،  ب�صكل  با�صتخدامها 
وزراعته  ال�صبابة  اإ�صبع  نقل  واأن 
كاإبهام �صاهم ب�صكل كبري يف جتميل 
مظهر اليد، اإذ اأنه بالكاد ي�صتطيع 
اأي �صخ�س مالحظة فقدان الطفل 

لإ�صبع ال�صبابة«.
�صلطان  الدكتور  ق��ال  ال�صدد  بهذ 
ت���وام:  مل�صت�صفى  ال��ط��ب��ي  ك���رم  ب��ن 
تثبت  ال��ن��ج��اح��ات  ه����ذه  م��ث��ل  »اإن 
م�صتوى اخلدمات الطبية املقدمة 
اجلدير  وم���ن  ت����وام،  م�صت�صفى  يف 

لليد وا�صرتجاع وظيفتها.
ال�صامن،  ع���م���ار  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
توام  م�صت�صفى  يف  التجميل  ج��راح 
ال��ذي ق��اد الفريق اجل��راح��ي:« مل 
ا�صتخدام  على  ق���ادًرا  الطفل  يكن 
كانت  التي  باليد  الأ�صياء  حمل  اأو 
لكن  و  الإب�����ه�����ام  ل����وج����ود  ت��ف��ت��ق��د 
والعالجية  التجميلية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
التي قمنا باإجراءها �صهدت جناًحا 
منقطع النظري، اإذ اأن وظيفة اليد 
الطفل  ب����داأ  و  ك��ث��ريا  حت�صنت  ق��د 

يقدم  ت��وام«  »م�صت�صفى  اأن  بالذكر 
وملتزمة  ���ص��ام��ل��ة  ط��ب��ي��ة  خ���دم���ات 
الطبية يف جميع  الرعاية  بتقدمي 
اأطباء  واأن  ك��م��ا  ال���ع���الج.  م��ن��اط��ق 
»م�����ص��ت�����ص��ف��ى ت��������وام« ي����ع����دون من 
حيث  املنطقة،  يف  الأط��ب��اء  اأف�صل 
واملمار�صات  ال��ع��الج  حت��دي��ث  ي��ت��م 
الأدل���ة  على  وم�صتند  دائ���م  ب�صكل 

العلمية«.
و عربت والدة الطفل عن �صاعدتها 
الذي  الكبري  التح�صن  »اإن  قائلة: 

حدث حلالة اإبني ي�صعرين بالفرح 
ال�����ص��دي��د ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح الآن ق���ادًرا 
طبيعي،   ب�صكل  يده  ا�صتخدام  على 
اجلمايل  ال�صكل  اأن  اإىل  بالإ�صافة 
كبري  حد  اإىل  طبيعي  اأ�صبح  لليد 
جداً وهو ما يعود باأثر اإجابي على 
اأود  ل���ذا  لإب���ن���ي،  النف�صي  اجل��ان��ب 
لفريق  اجل��زي��ل  بال�صكر  اأت��ق��دم  ان 
اأ�صرف  ال�����ذي  اجل����راح����ي  ال��ع��م��ل 
احرتافية  بكل  العملية  ه��ذه  على 

واإخال�س«.

حتت �سعار )فلذات اأكبادنا �سالمتهم من اأولوياتنا(

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم حملة توعوية ميد�نية ب�شاأن �لتعريف باأخطار �مل�شابح على �الأطفال
•• اأبوظبي– الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�����ص��ف��ت 
الأن�صطة  رقابة  ق�صم  يف  متمثلة 
العامة  ال�صحة  ب����اإدارة  ال�صحية 
توعوية  ح��م��ل��ة  اإط����الق����ه����ا  ع����ن 
فلذات   « ���ص��ع��ار  حت���ت  اإر����ص���ادي���ة 
اأولوياتنا«  من  �صالمتهم  اأكبادنا 
وهي حملة عاجلة ا�صتهدفت من 
خاللها زيارة الفلل ال�صكنية التي 
�صباحة،  اأح���وا����س  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
�صكانها  ت���وع���ي���ة  ب���ه���دف  وذل������ك 
باأهمية املحافظة على جودة املياه 
والتقيد  ال�����ص��ب��اح��ة،  اأح���وا����س  يف 
ال�صحية  ال�����ص����رتاط����ات  ب��ك��اف��ة 

الواجب اتباعها.
قروا�س  �صعيد  ال��دك��ت��ور  واأو���ص��ح 
ال�صحة  اإدارة  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي 
العامة يف البلدية اأن هذه املبادرة 
مدينة  بلدية  خطط  �صمن  تاأتي 
بالتوعية  اخل���ا����ص���ة  اأب����وظ����ب����ي 
م�صرياً   ،2019 لعام  املجتمعية 

اإىل ت��ف��ري��غ ه���ذه الأح���وا����س من 
ال�صتخدام  ع����دم  ح��ال��ة  يف  امل����اء 
وهذا اأف�صل الإجراءات الوقائية، 
ال�صيانة  ع���ل���ى  احل�����ر������س  م�����ع 
وتنقية  ت�صفية  لنظام  ال��دوري��ة 
مياه  خلو  ل�صمان  امل�صابح  م��ي��اه 
امل�صبح من اأي جراثيم اأو م�صببات 
الأم������را�������س ال����ت����ي ت��ن��ت��ق��ل عرب 
بكافة  التقيد  ���ص��رورة  م��ع  امل��ي��اه، 
اخلا�صة  ال�صحية  ال���ص��رتاط��ات 
ب��ال��دل��ي��ل الإر������ص�����ادي لأح���وا����س 
ال�����ص��ب��اح��ة وال�������ص���ادر ب���ق���رار من 
دائ��������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال���ع���م���راين 
بلدية  ت�صعى  وال���ذي  والبلديات، 
على  توزيعه  اإىل  اأبوظبي  مدينة 
اجلمهور للتعرف على حمتوياته، 
كما يتوجب اأن تكون مياه حو�س 
ال�������ص���ب���اح���ة ن���ق���ي���ة وخ����ال����ي����ة من 
ال�صوائب، مبا يتيح الروؤية بالعني 
املجردة لأر�صية حو�س ال�صباحة، 
ال�صباحة  م�صاعدة  اأدوات  وتوفري 
النجاة(  )اأط���واق  الإن��ق��اذ  واأدوات 

فيه  ت������زداد  ال�����ص��ي��ف  م��و���ص��م  اأن 
الأن�����ص��ط��ة امل��ائ��ي��ة ب��اأن��واع��ه��ا بني 
�صمنها  وم�����ن  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد 
املنازل  تخلوا  ل  وتكاد  ال�صباحة، 
يف ه�����ذه ال����ف����رتة م����ن اأح����وا�����س 
اأو  الثابتة  ك��ان��ت  ���ص��واء  ال�صباحة 
من  �صراوؤها  يتم  والتي  املتحركة 
املتاجر الت�صويقية، اأو عرب املواقع 
هواية  وت��ن�����ص��ط  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
ومع  ال�صيف  ف��رتة  يف  ال�صباحة 
بهذا  الأج��واء احل��ارة لال�صتمتاع 

الن�صاط.
البلدية  اأول���وي���ات  م��ن  اأن  واأك����د 
احلد من خ�صائر الأرواح وحوادث 
اأف���راد املجتمع اإىل  ال��غ��رق، داع��ي��اً 
اأب��ن��ائ��ه��م ب�صكل  اأه��م��ي��ة م��راق��ب��ة 
كانت  اإذا  خ�����ص��و���ص��اً  م�����ص��ت��م��ر، 
�صباحة  اأح��وا���س  ت�صم  منازلهم 
م���ن خ���الل احل���ر����س ع��ل��ى و�صع 
دخول  من  حتد  حواجز  اأو  �صياج 
امل�صابح يف ح��ال مل  اإىل  الأط��ف��ال 
اللجوء  اأو  مرافقون،  معهم  يكن 

بجانب حو�س ال�صباحة، وتخزين 
واملنا�صف  ال�������ص���ب���اح���ة  م���الب�������س 
خزانات  يف  ���ص��ح��ي��ح��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
واملحافظة  ال��غ��ر���س،  لهذا  معدة 
م�صتمر،  ب�����ص��ك��ل  ن��ظ��ي��ف��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
م��ع ���ص��رورة ا���ص��ت��خ��دام مطهرات 
ومعقمات املياه املعروفة، والتقيد 
ال�صتخدام،  وطريقة  ب��اإج��راءات 
جودة  ذات  م��ي��اه  ع��ل��ى  للح�صول 
م�صببات  اأي  م��ن  وخ��ال��ي��ة  عالية 
ع���دم تعبئة  م��ر���ص��ي��ة، وم���راع���اة 
احل���د  اإىل  ال�������ص���ب���اح���ة  ح����و�����س 
وجود  حال  يف  لرتفاعه  الأق�صى 
اأطفال باأعمار �صغرية، جتنباً لأي 

حادث غرق. 
ب��ل��دي��ة مدينة  ت�����ص��ع��ى  واأ�����ص����اف: 
ه��ذه احلملة  خ��الل  اأبوظبي من 
ب�صرورة  ال�������ص���ك���ان  ت��ن��ب��ي��ه  اإىل 
ال�صالمة  اإج���راءات  بكافة  التقيد 
والل����ت����زام ب�����ص��روط��ه��ا ال��ت��ي من 
�صالمتهم  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ���ص��اأن��ه��ا 
فالإهمال  الأط���ف���ال،  وخ�صو�صا 

الكثريين  وحياة  حياتهم  يعر�س 
اأبوظبي  مدينة  فبلدية  ل��ل��غ��رق، 
ب�صيف  املجتمع  ينعم  اأن  تتمنى 

التعاون مع البلديات بكل ما من 
ع��ل��ى �صالمتهم  امل��ح��اف��ظ��ة  ���ص��اأن��ه 
اأطفالنا  وب��الأخ�����س  وحمايتهم، 

خال متاماً من حوادث الغرق، واأن 
يكون �صعارنا يف هذا العام »�صيف 
بال غرق« ، ونهيب باأفراد املجتمع 

م�صوؤولية  وهي  غالية  فاأرواحهم 
واملوؤ�ص�صات  الأ�صرة  بني  م�صرتكة 

ذات ال�صلة بهذا الأمر.

ال�سميطي: النظام يوفر اأف�سل املدربني ،وحافز ل�ستقطاب الكفاءات املواطنة

دبي �لق�شائي يعتمد نظاما  �بتكاريا لت�شنيف مدربيه
•• دبي – الفجر:

�صجل معهد دبي الق�صائي خطوة 
ريادية يف قطاع التدريب والتاأهيل 
بعد  وال����ق���������ص����ائ����ي،  ال�����ق�����ان�����وين 
لت�صنيف  ا  نظاًما خا�صً ا�صتحداثه 
توفري  ي�صمن  وال����ذي  امل���درب���ني، 
النخب الكفوؤة من اأف�صل املدربني 
يف  واملتخ�ص�صني  وال�صت�صاريني 

املجال. 
الدكتور  ال��ق��ا���ص��ي  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
مدير  ال�صميطي،  ح�صني  ج��م��ال 
ع����ام م��ع��ه��د دب����ي ال��ق�����ص��ائ��ي: اإن 

وه��ي: م��درب وم��درب اأول ومدرب 
ا�صت�صاري، كما ا�صرتط ح�صول كل 
واح����دة م��ن ال��ف��ئ��ات ال��ث��الث��ة على 
درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات 
ذات ال�����ص��ل��ة و���ص��ه��ادة م��ع��ت��م��دة يف 
احلد  يكون  واأن  امل��درب��ني،  تدريب 
الأدن��ى خل��ربات امل��درب 5 �صنوات، 
واأن ت��رتاوح خ��ربات امل��درب الأول 
���ص��ن��وات، وخربات   10 اإىل   6 م��ن 
امل����درب ال���ص��ت�����ص��اري م��ن 11 اإىل 
حمكًما  بحًثا  وتقدميه  �صنة،   15
كتاًبا  وت��األ��ي��ف��ه  ع��م��ل،  ورق���ت���ي  اأو 
يف  ع�����ص��ًوا  ي��ك��ون  واأن  تخ�ص�صًيا، 

ع���ام امل��ع��ه��د: »مي��ث��ل اع��ت��م��اد نظام 
ت�����ص��ن��ي��ف امل�����درب�����ني ج����ان����ًب����ا من 
اجل���ه���ود ال���ت���ي ن��ب��ذل��ه��ا م���ن اأج���ل 
انطالًقا  املعهد،  م�صداقية  تعزيز 
نكون  لأن  امل��ت��م��ث��ل��ة  روؤي���ت���ن���ا  م���ن 
القانوين  للتميز  اإقليمياً  م��رك��زاً 
لر�صالتنا  وحت���ق���ي���ًق���ا  وال�����ع�����ديل، 
الهادفة اإىل تزويد اأع�صاء املجتمع 
مهني،  ت��دري��ب  باأف�صل  ال��ق��ان��وين 
لإك�صابهم  امل�����ص��ت��م��ر  وال���ت���ط���وي���ر 
اإن  ال�صلة.  ذات  احلديثة  املعرفة 
الهدف الأ�صا�صي من هذه اخلطوة 
وا�صتقطاب  ت��وظ��ي��ف  يف  ي��ت��م��ث��ل 

ول�صمان  ال���ف���ائ���دة  ل��ت��ع��م  ن��ق��ل��ة. 
م�صتويات  لأع���ل���ى  امل��ع��ه��د  ت��ق��دمي 
الكفاءة  رف���ع  يف  ت�صاهم  ت��دري��ب��ي��ة 
يف  للعاملني  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املجالت العدلية بالدولة. ويتوقع 
العتماد  امل�����درب�����ني  م����ن  امل���ع���ه���د 
ع����ل����ى ال����ت����غ����ذي����ة ال�����راج�����ع�����ة من 
والتقييم  امل�صتمرة  املتابعة  خ��الل 
مب����راح����ل����ه امل�����ت�����درج�����ة، وع���ر����س 
ي�صاعد  ب�صكل  ال��ت��دري��ب  حم��ت��وى 
متميزة.  ت��ع��ل��م  ع��م��ل��ي��ة  اإي���ج���اد  يف 
ويتوقع من املدرب امتالك القدرة 
على اإدارة الوقت يف اأثناء الربنامج 

اإىل  ا�صتند  النظام  اإع���داد  م��راح��ل 
اإج��������راء م���ق���ارن���ات م���ع���ي���اري���ة مع 
امل���راك���ز وامل��ع��اه��د ال��ت��دري��ب��ي��ة من 
خ���ارج  ،وداخ���ل ال��دول��ة، وبخا�صة 
القانوين  ب��ال��ت��دري��ب  تعمل  ال��ت��ي 
والق�صائي، بالإ�صافة اإىل خرباتنا 
املجال   �صنوات يف  ع��رب  امل��رتاك��م��ة  
لربامج  وال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
واأن�صطة املعهد التدريبية وا�صتناداً 
ال��ع��م��ل��ي من  ال���واق���ع  اأف������رزه  اإىل 
وتعديل  لت�صم�صم  ملحة  �صرورة 

النظام املتبع. 
مدير  اأ�صاف  النظام  طبيعة  وعن 

جهة تخ�ص�صية.
الق�صائي  دب������ي  م���ع���ه���د  وو�����ص����ع 
جم����م����وع����ة م������ن ال������ص�����رتاط�����ات 
وال�صوابط التي ينبغي على املدرب 
التدريب،  ف��رتة  ط��وال  بها  التقيد 
التدريب  ب��اأه��داف  الل��ت��زام  ومنها 
وم����و�����ص����وع����ات����ه وع��������دم اخل������روج 
التدريبية  احلاجة  واإدراك  عنها، 
متطلباتهم،  وف���ه���م  ل��ل��م��ت��درب��ني 
وتوظيف الأ�صاليب التدريبية التي 
ف�صاًل  وامل��ه��ارة،  املعرفة  نقل  تعزز 
الو�صائل  اأن�������ص���ب  ا���ص��ت��خ��دام  ع���ن 
وطرق  التعلم  لتي�صري  التدريبية 

يف  املتخ�ص�صة  ال��ك��ف��اءات  اأف�����ص��ل 
والتدريب  الب�صرية  امل���وارد  تنمية 
والق�صائية  القانونية  املجالت  يف 
خالل  وم��ن  والإداري�����ة.  والعدلية 
ذلك، ميكننا العتماد على قاعدة 
وال�صت�صاريني  املدربني  نخبة  من 
كما  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
هذه  تطويرها  على  املعهد  يعمل 
ا�صتحداث  ط���ري���ق  ع���ن  ال���ق���اع���دة 
وت�صميم برامج تاأهيل تخ�ص�صية 

يف جمالت تدريب املدربني«.
الروؤية و�صع نظام  وتطبيقا لهذه 
ت�صنيف املدربني وفق ثالث فئات، 

التدريبي، وربط التدريب بالعمل 
العملية،  وبالتطبيقات  املوؤ�ص�صي 
اإىل جاتب حتديد اأولويات العر�س 
واملتطلبات  واجل��وان��ب  التدريبي، 
ف�صاًل  املحتوى،  لتطبيق  الالزمة 
عن بنود اأخرى حتكم العالقة بني 

املدربني واملتدربني.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

راأ����س اخليمة دورة  دائ���رة ج��م��ارك  نظمت 
امل��ن�����ص��ق للتعرفة  ال��ن��ظ��ام  ت��دري��ب��ي��ة ح���ول 
املركز  ال������دورة يف  ا���ص��ت��م��رت  اجل��م��رك��ي��ة. 
اأي�����ام مب�صاركة   3 م���دى  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ص��ي 
اجلمركية  ال���������ص����وؤون  اإدارة  م���وظ���ف���ي 
وال��ع��م��ل��ي��ات اجل��م��رك��ي��ة ، ق��دم��ه��ا  يو�صف 
وتطوير  ت����دري����ب  اأخ�������ص���ائ���ي  اأب�����وروم�����ي 
ب����ال����دائ����رة. وي����اأت����ي ع��ق��د ه����ذه ال������دورات 

لرفع  الدائرة  اإط��ار خطة  التخ�ص�صية يف 
ك���ف���اءات ال��ع��ام��ل��ني يف ق���ط���اع اجل���م���ارك، 
ورفع درجة الوعي بالق�صايا الأ�صا�صية يف 
جمال العمل اجلمركي، ومتثل عقد هذه 
اأهداف اخلطة  اأحد  الدورات التخ�ص�صية 
اإطار خطتها  للدائرة وذلك يف  الت�صغيلية 

الإ�صرتاتيجية للحكومة.
اإدارة  مدير  دوربيني  م��روان  ال�صيد  وق��ال 
يف  اأ�صبح  العامل  “اإن  اجلمركية،  ال�صوؤون 
قواعد  حتكمه  مفتوحاً  �صوقاً  العوملة  ظل 

واجلمارك  ال��ت��ج��ارة  منظمتي  وم��ع��اي��ري 
اأ�صبحت  اأن  ذل��ك  مع  وت��زام��ن  العامليتني، 
البوابة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
وال�صرق  اخلليج  ملنطقة  الأوىل  التجارية 
الأو���ص��ط، الأم��ر ال��ذي يتطلب مزيداً من 
عامة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  بق�صايا  ال��وع��ي 
العمل  وم��ع��اي��ري  اجلمركية  والت��ف��اق��ي��ات 
ومن  خ��ا���ص��ة،  ب�صفة  ال����دويل  اجل��م��رك��ي 
يف  املن�صق  ال��ن��ظ��ام  دورة  اأه��م��ي��ة  ت��اأت��ي  هنا 
زيادة درجة الوعي لدى امل�صاركني باأهمية 

خالل  م��ن  اجل��م��رك��ي  الت�صنيف  م��ع��اي��ري 
بالنظام  ي��ع��رف  م��ا  اأو  امل���وح���دة  ال��ت��ع��رف��ة 

املن�صق«.
ت�صمنت  ال����دورة  اأن  اإىل  دورب��ي��ن��ي  واأ���ص��ار 
ت�صنيف  ات���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  اإل����ق����اء 
النظام  وق��واع��د  وه��ي��ك��ل  ال�����ص��ل��ع،  وتبنيد 
املن�صق ، بالإ�صافة اإىل مالحظات الأق�صام 
والف�صول وكيفية تبنيد وت�صنيف ال�صلع. 
الدولية  والتفاقيات  املن�صق  للنظام  وفقاً 

املنظمة له.

جمارك ر�أ�س �خليمة تدرب موظفيها على �لنظام �ملن�شق للتعرفة 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر

الكبري،  ال���ق���ل���ب  م��وؤ���ص�����ص��ة  وّق����ع����ت 
املعنية  العاملية  الإن�صانية  املوؤ�ص�صة 
واملحتاجني  ال��الج��ئ��ني  مب�����ص��اع��دة 
اإمارة  من  تتخذ  التي  العامل،  ح��ول 
لها، اتفاقية لتقدمي  ال�صارقة مقراً 
األ��ف دولر  دع��م م��ايل بقيمة 216 
اأمريكي، ل�صالح “�صندوق �صنجار”، 
النا�صطة  م��راد،  نادية  ملبادرة  التابع 
الإيزيدية احلائزة على جائزة نوبل 

لل�صالم  2018.
ووق������ع الت���ف���اق���ي���ة ك����ل م����ن مرمي 
احل���م���ادي، م��دي��ر م��وؤ���ص�����ص��ة القلب 
الكبري وناديا مراد، وتاأتي التفاقية 
بني  ال�����ت�����ع�����اون  ج�����ه�����ود  اإط�����������ار  يف 
الطرفني لدعم م�صروع اإعادة اإعمار 

مقاطعة �صنجار يف حمافظة نينوى 
بالعراق، التي ُدمرت جراء الأعمال 
ومتكني  داع�س،  لتنظيم  الإجرامية 
الإي��زي��دي��ني ال��ن��ازح��ني داخ��ل��ي��اً من 
ب��اأم��ان و�صالم،  اإىل دي��اره��م  ال��ع��ودة 
حيث �صي�صرف ال�صندوق على تنفيذ 
م�صروع اإعادة الإعمار، والذي ي�صتمر 

تنفيذه حتى اأكتوبر 2019.
من  الكبري  القلب  موؤ�ص�صة  وت�صعى 
خالل هذه اخلطوة اإىل القيام بدور 
ف���اع���ل يف حت�����ص��ني خم���رج���ات هذا 
يف  املتمثلة  غايته  وحتقيق  امل�صروع، 
اإزال��ة الأل��غ��ام، واإع��ادة تاأهيل البنية 
املدار�س  وترميم  واإن�صاء  التحتية، 
وامل�صت�صفيات واملنازل، اإ�صافًة لإعادة 
فتح الطرق التي ت�صل املخيمات يف 
متطلبات  وتوفري  �صنجار،  منطقة 

والحتياجات  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  احل���ي���اة 
اليومية ل�صكان املنطقة وم�صاعدتهم 

على ال�صتقرار.
م����رمي  ق����ال����ت  ال���������ص����دد  ه�������ذا  ويف 
احل���م���ادي، م��دي��ر م��وؤ���ص�����ص��ة القلب 
الكبري: »يتطلع الإيزيديون للعودة 
قد  التي  املخاطر  لكّن  ديارهم،  اإىل 
يف  الكبري  وال��دم��ار  لها،  يتعر�صون 
وبني  بينهم  يحول  التحتية،  البنية 
احل�������ص���ول ع��ل��ى ه����ذا احل�����ق، وه���ذا 
الإن�صاين  بواجبنا  للقيام  دفعنا  ما 
ب��ت��ق��دمي ي��د ال��ع��ون ل��ه��م م��ن خالل 
دع�����م م�����ب�����ادرة ن����ادي����ة و)����ص���ن���دوق 
�صنجار(، والعمل على اإعادة الأعمار، 
الدويل  املجتمع  ج��ه��ود  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
لت�صجيع العودة الطوعية لل�صكان«.

دولة  »ر�صخت  احل��م��ادي:  واأ���ص��اف��ت 

الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ظل 
الرائدة  مكانتها  احلكيمة  قيادتها 
على م�صتوى العامل يف جمال العمل 
ال�صارقة يف  اإم��ارة  الإن�صاين، وتعمل 
ب��دع��م م��ن قرينة  النهج  اإط���ار ه��ذا 
ال�صارقة،  ح���اك���م  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 

حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو 
القلب  موؤ�ص�صة  رئي�صة  القا�صمي، 
الكبري، واملنا�صرة البارزة لالأطفال 
ال�صامية  املفو�صية  لدى  الالجئني 
ل�����ص��وؤون الالجئني  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
باأن  توؤمن  والتي  الإن�صان،  وحلقوق 

الدفاع عن الأقليات مثل الإيزيديني 
والظلم  ال�صطهاد  من  وحمايتهم 
املجتمع  ع��ات��ق  يقع على  واج���ب  ه��و 

الدويل باأكمله«. 
ويف ظل معاناة الإيزيديني املتوا�صلة 
من حمالت تنظيم داع�س الإرهابي، 
اآلف امراأة  اأكر من ثالثة  ووجود 
اإيزيدّية يف الأ�صر، واأكر من 300 
خميمات  يف  يعي�صون  �صخ�س  األ���ف 
تعر�س  الذي  الدمار  بعد  النازحني 
ل���ه ق�����ص��اء ���ص��ن��ج��ار، اأط��ل��ق��ت نادية 
مراد مبادرتها م�صتفيدًة من املكانة 
العاملية التي و�صلت اإليها، من اأجل 
»�صندوق  ل����  امل�����ايل  ال���دع���م  ت���وف���ري 
عمل �صنجار« وتوجيه الدعوة لقادة 
مب�صوؤولياتهم  لال�صطالع  ال��ع��امل 
الإي��زي��دي��ني يف ق�صاء  م�����ص��اع��دة  يف 

�صنجار وحت�صني اأو�صاعهم املعي�صية 
و�صمان م�صتقبل اآمن لهم.   

موؤمتر  م��ن  الثالثة  ال���دورة  وك��ان��ت 
ال�صتثمار يف امل�صتقبل، التي نظمتها 
اأكتوبر  يف  الكبري،  القلب  موؤ�ص�صة 
مراد،  نادية  ا�صت�صافت  قد  املا�صي، 
كمتحدثة اأ�صا�صية لت�صارك جتربتها 
يف الن���ت�������ص���ار ع���ل���ى الأ�����ص����ر ال����ذي 
تعر�صت له من قبل تنظيم »داع�س« 
ال��ذي اج��ت��اح بلدتها، ويف  الإره��اب��ي 
حتويل معاناتها اإىل در�س يف الكفاح 
اأك��دت مراد  وال�صرب والأم���ل، حيث 
فوزها  اأن  اجل���ائ���زة  ت�����ص��ل��م��ه��ا  ب��ع��د 
وال�صباب  الن�صاء  يلهم  نوبل  بجائزة 
حول  والنزاعات  ال�صراعات  �صحايا 
العامل، بحقيقة اأن الكراهية واحلقد 
يقف  العامل  واأن  الأم���ل،  يقتالن  ل 

وينا�صرهم  املظلومني  ج��ان��ب  اإىل 
على تخطي ال�صعوبات. 

التي  الكبري  القلب  موؤ�ص�صة  وتعمل 
تاأ�ص�صت يف عام 2015، على حماية 
واملحتاجني،  وامل�صت�صعفني  الفقراء 
�صبل  ت���وف���ري  ب���ه���دف  ومت��ك��ي��ن��ه��م، 
ال��ع��ي�����س ال���ك���رمي، م��ن خ���الل جملة 
املختلفة  امل���ب���ادرات واحل��م��الت  م��ن 
اأطلقتها �صمو ال�صيخة جواهر  التي 
وتهدف  ال���ق���ا����ص���م���ي،  حم���م���د  ب���ن���ت 
الأط����ف����ال  ح���م���اي���ة  اإىل  امل���وؤ����ص�������ص���ة 
ومتكينهم،  وعائالتهم،  املحتاجني 
املوؤ�ص�صة  اأن جهود  وعلى الرغم من 
ت��رك��ز ع��ل��ى ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ب�صكل 
اأ���ص��ا���س، اإل اأن��ه��ا ت��ق��ّدم ال��دع��م اإىل 
اأنحاء  جميع  يف  امل��ت�����ص��ررة  امل��ن��اط��ق 

العامل.

•• اأبوظبي-وام:

 اختتم املجل�س الوطني الحتادي دور 
الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��راب��ع م��ن الف�صل 
الت�صريعي ال�صاد�س ع�صر بعقد جل�صته 
ال�صابعة ع�صرة اأم�س مبقر املجل�س يف 
اأبوظبي برئا�صة معايل الدكتورة اأمل 
عبداهلل القبي�صي رئي�صة املجل�س والتي 
ممثلي  اإىل  ���ص��وؤال   27 خاللها  وج��ه 
احلكومة تتناول عددا من القطاعات 
منذ  الأوىل  ه���ل  ب��رمل��ان��ي��ة  ���ص��اب��ق��ة  يف 
العدد  ه��ذا  توجيه  فيها  يتم  تاأ�صي�صه 

من الأ�صئلة يف جل�صة واحدة.
املر�صوم  ت����الوة  اجل��ل�����ص��ة  خ���الل  ومت 
 2019 ل�����ص��ن��ة   84 رق����م  الحت������ادي 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��دره  ال��ذي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
دور  ب��ف�����س  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��راب��ع م��ن الف�صل 
للمجل�س  ع�صر  ال�����ص��اد���س  الت�صريعي 

الوطني الحتادي .
ون�س املر�صوم على ما يلي : يف�س دور 
الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��راب��ع م��ن الف�صل 
للمجل�س  ع�صر  ال�����ص��اد���س  الت�صريعي 
اأعمال  ب��ن��ه��اي��ة  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
جل�صة يوم الأربعاء املوافق 12 يونيو 

.  2019
واأ��������ص�������ادت م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�����ل 
الذي  ال��الحم��دود  بالدعم  القبي�صي 
الحتادي  الوطني  املجل�س  به  يحظى 
من لدن قيادتنا الر�صيدة وعلى راأ�صها 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 

ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل”  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�صلحة 
حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ 

الإمارات.
الذي  الدعم  ه��ذا  اأن  معاليها  واأك��دت 
القوة  ���ص��ي��ب��ق��ى  امل��ج��ل�����س  ب���ه  ي��ح��ظ��ى 
امل���ح���ف���زة وال�����داع�����م الأك�������رب والأه������م 
املجل�س  اأداء  يف  وال���ت���م���ي���ز  ل��ل��ن��ج��اح 

وعلى  وال��رق��اب��ي��ة  الت�صريعية  ملهامه 
حيث  الربملانية،  الدبلوما�صية  �صعيد 
ك��ان��ت اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي بذلتها 
مناق�صة  يف  املختلفة  امل��ج��ل�����س  جل���ان 
م�صروعات القوانني والعداد ملناق�صة 
تلك  ت�صتح�صر  ال��ع��ام��ة  امل��و���ص��وع��ات 
التي غر�صتها  الوثابة  الروح الوطنية 

فينا جميعا قيادتنا الر�صيدة«.
اأدوار  م��ا حت��ق��ق خ���الل  “ اإن  وق��ال��ت 
الت�صريعي  للف�صل  الأرب��ع��ة  النعقاد 

نوعية  اإ���ص��اف��ة  ال�����ص��اد���س ع�صر مي��ث��ل 
مل�����ص��رية امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي، 
الف�صل  ط��ي��ل��ة  امل��ج��ل�����س  ���ص��ه��د  ف��ق��د 
نقا�صات  ع�����ص��ر  ال�����ص��اد���س  ال��ت�����ص��ري��ع��ي 
الأولويات  اأه��م  معمقة وه��ادف��ة ح��ول 
نتائج  اإىل  خاللها  وانتهينا  الوطنية، 
ت�صهم  وب��ن��اءة،  مو�صوعية  وتو�صيات 
ال�صاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��رية  دع����م  يف 
الأداء،  ك��ف��اءة  ورف����ع  �صعبنا  واإ���ص��ع��اد 
وي�صعدنا اأن ن�صري يف اإيجاز اإىل بع�س 

موؤ�صرات ما حتقق : عقد املجل�س 70 
اجلل�صة  حتى  خاللها  ا�صتغرق  جل�صة 
ال�������ص���اد����ص���ة ع�������ص���رة زم���ن���ا ب���ل���غ 339 
�صاعة، كان لدور النعقاد الرابع منها 
�صبعة ع�صر جل�صة ا�صتغرقت من دون 
اجلل�صة الأخرية 66 �صاعة ونحو 48 

دقيقة » .
خالل  ن��اق�����س  املجل�س  اأن  واأو���ص��ح��ت 
قانون،  م�������ص���روع   52 ال��ف�����ص��ل  ه����ذا 
26 م��و���ص��وع��ا ع��ام��ا، ووجه  ون��اق�����س 

 “ واأ�����ص����در  ب��رمل��ان��ي��ا،  ����ص���وؤال   226
ردت احلكومة على  تو�صية   “  317
“ م��و���ص��وع��ا عاما   15 “ ي��خ�����س  م��ا 
مناق�صتها  متت  التي  املو�صوعات  من 
 “  175“ ت�صمنت  ال��ف�����ص��ل،  خ���الل 
“ تو�صية   168 “ قبول  مت  تو�صية 
منها، كما بلغ عدد الأ�صئلة التي �صدر 
يف �صاأنها تو�صيات 44 �صوؤال، وعقدت 
جلان املجل�س خالل الف�صل “ 477 
“ اجتماعا �صارك فيها “282” جهة، 

ب�34  وق���ام���ت  خم��ت�����ص��ا،  و”775” 
“12” حلقة  زي��ارة ميدانية ونظمت 
نقا�صية، وتلقى املجل�س خالل الف�صل 
 ”309“ ع�صر  ال�����ص��اد���س  الت�صريعي 

�صكاوى.
خالل  ق����ام  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ال��ف�����ص��ل ال��ت�����ص��ري��ع��ي ال�����ص��اد���س ع�صر 
للدبلوما�صية  ن�����ص��اط��ا   “  282 “ ب��� 
الربملانية منها “ 17 “ زيارة خارجية 
وا�صتقبل “181” زيارة للمجل�س من 
قبل الوفود الزائرة و�صارك يف “65” 
فعالية لالحتادات الربملانية، و”45” 

موؤمترا متخ�ص�صا.
اأن هذه املوؤ�صرات يف جمملها،  واأك��دت 
ت�����ص��ل��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى ح��ج��م الإجن����از 
يف  املجل�س  جدية  وتعك�س  ال��ربمل��اين، 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  ترجمة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” �صمن برنامج التمكني 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي، واخل���ا����ص���ة ب��ت��ف��ع��ي��ل دور 
املجل�س ليكون �صلطة داعمة وم�صاندة 
من  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  لل�صلطة  وم��ر���ص��دة 
العمل  لأول��وي��ات  عميق  اإدراك  خ��الل 
املواطن  و�صع  مقدمتها  ويف  الوطني 
وخدمته وحتقيق �صعادته اأولوية اأوىل 

للعمل الوطني.

•• ال�صارقة –الفجر:

للوثائق  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اع��ت��م��دت 
الوثائق  اإدارة  ن���ظ���ام  والأر�����ص����ي����ف 
ال�صت�صاري  باملجل�س  اخل�صو�صية 
التوقيع  ال�صارقة خالل حفل  لإمارة 
الذي عقد مبقر املجل�س �صباح اليوم 
ب��ح�����ص��ور خ��ول��ة ع��ب��دال��رح��م��ن املال 
رئي�س املجل�س و�صالح �صامل املحمود 
للوثائق  ال�صارقة  لهيئة  العام  املدير 
اجلروان  �صعيد  واأح��م��د  والأر���ص��ي��ف 

الأمني العام للمجل�س ال�صت�صاري .
للوثائق  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  واع��ت��م��دت 
الوثائق  اإدارة  ن���ظ���ام  والأر�����ص����ي����ف 
اأبدت  اأن  بعد  للمجل�س  اخل�صو�صية 

ب���ه املجل�س  م��واف��ق��ه��ا ع��ل��ى م���ا ق����ام 
تطبيق  يف  العامة  اأمانته  خ��الل  من 
م�صمون هذا النظام يف �صائر وحداته 
ا�صتبقاء  م���دد  خ��ط��ة  وف���ق  الإداري������ة 
الوثائق وم�صريها النهائي وذلك بعد 
والأر�صيف  الوثائق  اإدارة  قدمت  اأن 
امل�صاعدة  اأوج������ه  خم��ت��ل��ف  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
والدعم الفني يف عملية تطبيق نظام 
باملجل�س  اخل�صو�صية  الوثائق  اإدارة 

ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة.
املجل�س  م��ن  التوقيع  مرا�صم  ح�صر 
�صلطان  حممد  من  كال  ال�صت�صاري 
الباورت  عثمان  واأمي���ن  اخل��ا���ص��وين 
وث���اين ب��ن ه���زمي ال�����ص��وي��دي بجانب 
املجل�س  يف  الدارات  م����دراء  ح�����ص��ور 

من  ح�صر  كما  الوظيفية  وال��ك��وادر 
من  وع����دد  الدارات  م�����دراء  ال��ه��ي��ئ��ة 

الكوادر الوظيفية املعنية.
وجرى خالل احلفل الذي اأقيم بتلك 
املنا�صبة التوقيع على القرار الإداري 
ل�صنة    )  52  ( رق�����م  ح���م���ل  ال������ذي 
نظام  على  املوافقة  ب�صاأن    2019
اإدارة الوثائق اخل�صو�صية  للمجل�س 
ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة وقعه كال 
عام  مدير  املحمود  �صامل  �صالح  من 
والأر�صيف  للوثائق  ال�����ص��ارق��ة  هيئة 
العام  واأحمد �صعيد اجل��روان الأمني 
ال�صت�صاري مبباركة خولة  للمجل�س 

عبدالرحمن املال.
وال���ذي  الداري  ال���ق���رار  ����ص���اأن  وم���ن 

ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ق��ان��ون رق���م )4( ل�صنة 
هيئة  وتنظيم  اإن�صاء  ب�صاأن  2016م 
وعلى  والأر���ص��ي��ف  للوثائق  ال�صارقة 
 )44( رق��م  التنفيذي  املجل�س  ق��رار 
الالئحة  ب�������ص���اأن  2016م  ل�����ص��ن��ة 
ل�صنة   )4( رق��م  للقانون  التنفيذية 
هيئة  وتنظيم  اإن�صاء  ب�صاأن  2016م 
وعلى  والأر���ص��ي��ف  للوثائق  ال�صارقة 
ق����رار امل��ج��ل�����س ال���ص��ت�����ص��اري لإم����ارة 
)2019/52م(  رق�����م  ال�������ص���ارق���ة 
ب�صاأن ت�صكيل فريق عمل اإعداد نظام 
ال�صارقة  هيئة  اإق���رار  ال��وث��ائ��ق  اإدارة 
على  موافقتها  والأر���ص��ي��ف  للوثائق 
اخل�صو�صية  الوثائق  ت�صنيف  نظام 
للمجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة 

وم�صريها  ا�صتبقائها  م���دد  وخ��ط��ة 
النهائي، والذي مت اإعداده بالتن�صيق 
امل����ادة رقم  الهيئة وف��ق��ا لأح��ك��ام  م��ع 
)10( من الالئحة التنفيذية عالوة 
على تويل املجل�س ال�صت�صاري لإمارة 
ال�صارقة تطبيق م�صمون هذا النظام 
يف �صائر وحداتها مبا�صرة بعد �صدور 
ق�����رار الأم������ني ال���ع���ام ب��اع��ت��م��اد هذا 

النظام. 
اللقاء اجلانبي  خ��الل  ذل��ك ويف  بعد 
اأ������ص�����ادت خ���ول���ة ع���ب���دال���رح���م���ن املال 
بجهود  ال���ص��ت�����ص��اري  املجل�س  رئ��ي�����س 
والر�صيف  للوثائق  ال�����ص��ارق��ة  هيئة 
مع  متوا�صلة  جهود  من  تتوله  وم��ا 
لتاأ�صي�س  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 

اأن��ظ��م��ة الر���ص��ي��ف ب��ه��ا وا����ص���ارت اإىل 
اأعمال  م�����ص��ك خ���ت���ام  ب�����اأن  ���ص��ع��ادت��ه��ا 
احلايل  ل���دوره  ال�صت�صاري  املجل�س 
هو  ال��ت��ا���ص��ع  الت�صريعي  الف�صل  م��ن 

للوثائق  ال�صارقة  هيئة  مع  التوقيع 
منظومة  بناء  وا�صتكمال  والأر�صيف 
ما  بحكم  املجل�س  اأعمال  يف  التوثيق 
ت�صريعية  اأعمال  من  املجل�س  يتوله 

ورقابية ومناق�صته ل�صيا�صات الدوائر 
مم��ا ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف 
ت��وث��ي��ق اأع��م��ال��ه م��ن��ذ اإن�����ص��ائ��ه يف عام 

. 1999م 

)�لوطني �الحتادي( يختتم دور �نعقاده �لر�بع من �لف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر 

هيئة �ل�شارقة للوثائق و�الأر�شيف تعتمد نظام �إد�رة �لوثائق 
�خل�شو�شية للمجل�س �ال�شت�شاري الإمارة �ل�شارقة  

»�لقلب �لكبري« تدعم مبادرة نادية مر�د ب� 216 �ألف دوالر ل�شالح »�شندوق �شنجار«

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

ن��ّظ��م��ت ه��ي��ئ��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة لتنمية 
امل���ا����ص���ي جولة  ال�������ص���ه���ر  ال�������ص���ي���اح���ة 
اأملانيا  م����دن  م���ن  ع����دد  يف  ت��روي��ج��ي��ة 
يف  مكانتها  م��ع��ززة  امل��ت��ح��دة،  واململكة 
الأ���ص��واق الأوروب��ي��ة، وجمعت اجلولة 
وكالء  م��ن ممثيلي   370 م��ن  اأك���ر 
ال�صفر ومنّظمي الرحالت ال�صياحية. 
وج������اءت ه����ذه اجل���ول���ة مت��ا���ص��ي��اً مع 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
بحلول  لها  زائ��ر  مليون   1.5 جل��ذب 
الرامية  واأه����داف����ه����ا   ،2021 ع����ام 

التعريف  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا  ل��ت��ك��ّث��ي��ف 
ب����اخل����ي����ارات وال���ف���ع���ال���ي���ات وامل���ع���امل 
امل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي ت��وف��ره��ا الإم�������ارة يف 

الأ�صواق الأوروبية الرئي�صية. 
و���ص��م��ل��ت اجل���ول���ة ال��رتوي��ج��ي��ة ع���دداً 
فيها:  مب����ا  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة  امل�������دن  م����ن 
وفرانكفورت  و���ص��ت��وت��غ��ارت  ه��ام��ب��ورج 
وليفربول  وب���ريم���ن���غ���ه���ام  ول����ن����دن 
واإدن�������ربه، ب��ه��دف ل��ق��اء مم��ث��ل��ني عن 
لتعريفهم  وال�����ص��ف��ر  ال�صياحة  ق��ط��اع 
التي  املتنوعة  ال�صياحية  ب��اخل��ي��ارات 
ل�صيما  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  تقدمها 
وال�صحراء  ال�������ص���اح���رة  ال�������ص���واط���ئ 

اخلالبة  اجلبلية  وامل��ن��اظ��ر  الذهبية 
ون�صاطات املغامرات امل�صوقة.

الرتويجية  اجل����ول����ة  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
���ص��ه��رية ع��ل��ى غ����رار ا�صتاد  اأم���اك���ن  يف 
الإم��������ارات يف ل���ن���دن وق��ل��ع��ة اأدن�����ربه، 
واأتاحت للم�صاركني فر�صة ا�صتك�صاف 
ال�صياحية  واملعامل  الفريدة  العرو�س 
التي تقّدمها راأ�س اخليمة، وذلك عرب 
عرو�س تقدميية وفعاليات للتوا�صل 

وم�صابقات تفاعلية.
ويف ه���ذا ال�����ص��ي��اق، ق���ال ه��ي��ث��م مطر، 
الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة 
لتنمية ال�صياحة: “نحن على ثقة باأن 

املزيج الفريد الذي توفره اإمارة راأ�س 
اأ�صيلة  اخل��ي��م��ة م��ن ���ص��ي��اف��ة ع��رب��ي��ة 
م�صوقة  ومغامرات  خاّلبة  و�صواطئ 
باإعجاب  �صيحظى  الطلق  ال��ه��واء  يف 
العديد من �صركات ال�صياحة وال�صفر 
راأ���س اخليمة  اأوروب���ا. فقد �صهدت  يف 
زيادة كبرية يف اأعداد الزوار القادمني 
املا�صيني،  العامني  اأوروب���ا خ��الل  من 
وبالتايل، يعد برنامج اجلولة اجلاري 
و�صيلة مثالية للرتويج ملا تقدمه اإمارة 
راأ�س اخليمة لزوارها الأوروبيني من 
باأ�صعة  وال���ص��ت��م��ت��اع  مم��ي��زة  جت����ارب 

ال�صم�س على مدار العام«.

اإىل  ن�����ص��ع��ى  “فيما  م��ط��ر:  واأ�����ص����اف 
ا�صتقبال  يف  امل��ت��م��ث��ل  ه��دف��ن��ا  حت��ق��ي��ق 
1.5 مليون زائر بحلول عام 2021 
 ،2025 ع����ام  ب��ح��ل��ول  م���الي���ني  و3 
املبا�صر  التوا�صل  على  نحر�س  فاإننا 
الأ�صواق  يف  ال�����ص��ف��ر  ق��ط��اع  رواد  م���ع 
الرئي�صية التي ن�صتهدفها، وتعريفهم 
بعرو�س اإمارة راأ�س اخليمة ال�صياحية 
م�����ن معامل  ل������ل������زوار  ت�����وف�����ره  وم�������ا 
اأملانيا  وت��وا���ص��ل   .« مم��ي��زة  ون�صاطات 
ت�صدر قائمة الأ�صواق الدولية بتعداد 
زوار ي�صل اإىل 83531 زائراً؛ تليها 
يف  زائ���راً،   83،605 م�صجلة  رو�صيا 

املرتبة  املتحدة يف  اململكة  حني جاءت 
 63054 ب��ل��غ  زوار  ب���ع���دد  ال��ث��ال��ث��ة 
اخليمة  راأ�����س  اإم����ارة  وتتمتع  زائ�����راً. 
الدوليني  ل��ل�����ص��ي��اح  ق���وي���ة  ب��ج��اذب��ي��ة 

اإجمايل زوار  الذين �صكلوا ٪62 من 
2018. ويعود ذلك  ع��ام  الإم���ارة يف 
اإىل  يعود  ال��ذي  العريق  تاريخها  اإىل 
اأكر من 7 اآلف عام، وتراثها العربي 

املتنوعة  ال�صياحية  ومعاملها  الأ�صيل 
وم����ن����اظ����ره����ا ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة اخل����اّلب����ة 
وجت����ارب ال���ص��ت��ج��م��ام ال��ف��اخ��رة التي 

توفرها.

هيئة �شياحة ر�أ�س �خليمة تروج لالإمارة �أوروبيا 
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دعت بريطانيا حكومة هوجن كوجن اإىل “التفكري مليا” بخ�صو�س 
الرئي�صي  ال�صني  ب��ر  اإىل  املتهمني  بت�صليم  ي�صمح  ق��ان��ون  م�����ص��روع 
امل�صتعمرة  يف  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع��ة  اح��ت��ج��اج��ات  ف��ج��ر  مم��ا  ملحاكمتهم 

الربيطانية ال�صابقة.
وقالت لندن اإنه ينبغي لهوجن كوجن اتخاذ خطوات حلماية احلريات 

واحلقوق والقدر الكبري من احلكم الذاتي.
واأط��ل��ق��ت ���ص��رط��ة ه���وجن ك���وجن ال��ر���ص��ا���س امل��ط��اط��ي وال��غ��از امل�صيل 
للدموع على متظاهرين ر�صقوها بقوارير بال�صتيكية اليوم الأربعاء 

تعبريا عن الغ�صب من م�صروع القانون.
“اأدعو حكومة  ال��ربي��ط��اين ج��ريمي��ي هنت  وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
املجتمع  يف  واأ�صدقائها  �صعبها  ملخاوف  ال�صتماع  على  ك��وجن  ه��وجن 

الدويل والتفكري مليا يف هذه الإجراءات املثرية للجدل«.
وتتخذ  ه��ادف��ا  ح���وارا  ال�صلطات  تقيم  اأن  ال�����ص��روري  “من  واأ���ص��اف 
الكبري  والقدر  واحلريات يف هوجن كوجن  خطوات حلماية احلقوق 

من احلكم الذاتي الذي يعزز �صمعتها الدولية«.
 

خارج  مريب  ج�صم  يف  متفجرات  على  ال�صويدية  ال�صرطة  تعر  مل 
مركز لل�صرطة يف بلدة لينكوبينج اجلنوبية ام�س الأربعاء بعد اأيام 

من انفجار هز �صارعا يف البلدة ومل يعرف �صببه بعد.
وقالت ال�صرطة اإن فرقة للمفرقعات اأطلقت النار على اجل�صم الذي 

“ي�صبه الطرد” لكنه مل ينفجر.
واأحلق  اجلمعة  ي��وم  بالبلدة  �صكنية  منطقة  يف  وق��ع  انفجار  وك��ان 
20 �صخ�صا  اإ���ص��اب��ة نحو  ع��ن  اأ�صفر  امل��ب��اين كما  م��ن  بعدد  اأ���ص��رارا 

باإ�صابات طفيفة.
هجمات  يف  متفجرات  ا�صتخدام  املا�صية  القليلة  الأع���وام  و�صهدت 
كان  اإذا  م��ا  ال�صرطة  وتتحرى  بالع�صابات  �صلة  على  باأنها  ي�صتبه 

تفجري يوم اجلمعة على �صلة بجماعات اإجرامية حملية.
 

اأحيت كو�صوفو اأم�س ذكرى مرور 20 عاما على تدخل قوات حلف 
�صمال الأطل�صي الذي اأنهى احلرب مع �صربيا ومهد الطريق لعالن 

ال�صتقالل بح�صور الرئي�س الأمريكي الأ�صبق بيل كلينتون.
يف 12 حزيران يونيو 1999 انت�صرت قوات حلف �صمال الأطل�صي 
القوات  �صد  اأ�صهر  ثالثة  ا�صتمرت  ق�صف  حملة  بعد  كو�صوفو  يف 
ال�صربية، وهو التاريخ الذي ميثل انتهاء �صيطرة بلغراد فعليا على 
مبوجب  جرت  التي  هذه  النت�صار  عملية  و�صكلت  ال�صابق.  اإقليمها 
وو�صع  املتحدة  الأمم  يومني  قبل  تبنته  ال��ذي   1244 رقم  القرار 
كو�صوفو حتت حماية دولية، نهاية احلرب يف يوغو�صالفيا ال�صابقة.

ويحظى كلينتون ب�صعبية يف كو�صوفو لدوره يف انتهاء احلرب.
“اأهال بك  وقال رئي�س كو�صوفو ها�صم تاجي متوجها اىل كلينتون 
يف البالد«. ورد كلينتون امام ح�صد يف بري�صتينا “اأحب هذه البالد 
و�صيبقى من دواعي ال�صرف العظيم يف حياتي انني كنت اىل جانبكم 
�صوكي  ع��دن��ان  وروى  احل��ري��ة«.  اأج���ل  وم��ن  الت��ن��ي،  التطهري  �صد 
املتقاعد البالغ من العمر 37 عاما الذي جاء لال�صتماع اىل كلينتون 
“كان ذلك اأجمل يوم يف تاريخ األبان كو�صوفو. كنا نطرد من منازلنا 

ونتعر�س للق�صف ول�صوء املعاملة«.

�صرق  ج��ن��وب  يف  ���ص��اراب��ي��ا  ن��ورم��ا  ه��ي  مك�صيكية  �صحافية  اغتيلت 
املك�صيك، فارتفع اىل �صتة عدد ال�صحافيني الذين قتلوا يف هذا البلد 

منذ بداية 2019، كما ذكرت و�صائل الإعالم املحلية.
لهجوم  تعر�صت  �صارابيا  نورما  اأن  املتاحة  الولية  العنا�صر  وتفيد 
يف  منزلها  من  بالقرب  نارية  دراج��ة  ي�صتقالن  كانا  م�صلحان  �صنه 

مدينة هوميانغيلو. ومتكن مهاجماها من الفرار.
وكانت نورما �صارابيا مرا�صلة ل�صحيفة تابا�صكو هوي منذ 15 عاما 
وتعمل منذ بع�س الوقت مع و�صائل اإعالم حملية اأخرى، كما ذكرت 

ال�صحيفة.
�صوريا  بعد  لل�صحافة  ال��ع��امل  يف  بلد  اأخ��ط��ر  ث��ال��ث  ه��ي  واملك�صيك 
 ،2000 عام  منذ  100 �صحايف  اأك��ر من  قتل  واأفغان�صتان، حيث 

كما ذكرت منظمة مرا�صلون بال حدود.

عوا�صم

لندن

�ستوكهومل

بري�ستينا

مك�سيكو �سيتي

رئي�س �لربملان �لعربي يدين 
��شتهد�ف �حلوثييني مطار »�أبها« 

•• القاهرة- وام:

الإرهابي  العمل  اأن  ال�صلمي،  م�صعل  الدكتور  العربي  الربملان  رئي�س  اأك��د 
العربية  باململكة  ال����دويل  “اأبها”  م��ط��ار  ام�����س  ا���ص��ت��ه��دف  ال���ذي  اجل��ب��ان 
اإ�صابة  اإىل  اأدى  وال��ذي  الإنقالبية،  احلوثي  ميلي�صيا  قبل  من  ال�صعودية 
عدد من املدنيني الأبرياء من جن�صيات متعددة بينهم ن�صاء واأطفال، ُيعد 

جرمية حرب .
الإرهابي  العمل  ه��ذا  ب�صدة  وي�صتنكر  ُي��دي��ن  “اإنه  بيان  يف  ال�صلمي  وق��ال 
حازٍم  مب��وق��ٍف  ال���دويل  الأم���ن  وجمل�س  املتحدة  الأمم  ويطالب  اجل��ب��ان، 
وفوري بت�صنيف ميلي�صيا احلوثي الإنقالبية كجماعة اإرهابية، لنتهاكها 
املدنية  للمن�صاآت  املتكرر  ال�صتهداف  وتعمدها  ال��دويل  للقانون  ال�صارخ 
والطائرات  البال�صتية  بال�صواريخ  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  واحليوية 
امل�صرية، ومالحقة قادتها ومموليها وداعميها �صواًء كانوا دوًل اأو جماعات، 
وعلى وجه اخل�صو�س اإلزام اجلمهورية الإ�صالمية الإيرانية بقرار جمل�س 
الأمن الدويل رقم 2216 الذي يحظر توريد الأ�صلحة مليلي�صيا احلوثي 

النقالبية«.
العربية  للمملكة  ال��ت��ام  ودع��م��ه  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  وق���وف  ال�صلمي  واأك����د 
ال�صعودية وما تتخذه من اإجراءات للت�صدي لكل ما من �صاأنه تهديد اأمنها 

وا�صتقرارها و�صالمة مواطنيها، متمنياً ال�صفاء العاجل للم�صابني.

باأوامر من ال�سلطات الر�سمية

الجئون �شوريون يهدمون غرفًا مبخيمات ع�شو�ئية يف لبنان

ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية �ستوؤثر بقوة على نتيجة النتخابات 

يف �شعيه للفوز جمددً�... ال جمال للخطاأ �أمام نتانياهو 
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

“�صرتاتفور”،  اأمري ليفي، كاتب راأي لدى موقع  اأ�صار 
�صبتمرب)  يف  اجلديدة  الإ�صرائيلية  النتخابات  اأن  اإىل 
ال��ع��ام، بطلب من  امل��ب��ك��رة ه��ذا  امل��ق��ب��ل، الثانية  اأي��ل��ول( 
التي  املوا�صيع  ذات  �صُتكرر  الإ�صرائيلي،  ال��وزراء  رئي�س 

طرحت يف �صباق اأبريل) ني�صان( املا�صي.
بقيادة  “اأزرق واأبي�س”  و�صيعمل الو�صطيون من تكتل 
رئي�س الأركان الإ�صرائيلي الأ�صبق بيني غانتز على قلب 
حكم الليكود الطويل الأمد، فيما يتنازع حلفاء الليكود 
لالحتفاظ  اليميني،  اجلناح  اأ���ص��وات  على  بينهم  فيما 

بنفوذ يف حمادثات ت�صكيل ائتالف حكومي لحق. 
نتانياهو  بنيامني  الإ�صرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  ويحاول 
احل��ف��اظ ع��ل��ى حت��ال��ف غ��ري ع��م��ل��ي، وال��ع��م��ل ع��ل��ى �صد 
مناف�صه  ي�صنها  وم��ت��زاي��دة  ك��ب��رية  �صيا�صية  ه��ج��م��ات 

الرئي�صي ب�صبب تهم الف�صاد.
هوية  ع��ن  مبا�صر  ���ص��وؤال  جت��اوز  بعد  الكاتب،  وُي�صيف 
ت�صلط  الن��ت��خ��اب��ات  اأن  امل��ق��ب��ل،  اإ���ص��رائ��ي��ل  وزراء  رئي�س 
الداخل  ففي  اإ�صرائيل.  م�صتقبل  على  ال�صوء  جم��دداً 
اليد  له  �صتكون  الذي  من  الفوز  �صيك�صف  الإ�صرائيلي، 
ناخبني  ب��ني  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  الثقافية  احل���روب  يف  العليا 
وعلمانيني،  ب��ا���ص��ت��م��رار،  ح�����ص��ت��ه��م  ت��ك��رب  م��ت��دي��ن��ني، 
وقوميني.  واإىل ذلك، �صتكون النتخابات مبثابة اختبار 
مل���دى مت��ك��ن ن��ت��ان��ي��اه��و م��ن حت���دي ���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون يف 

حماولته التغلب على تهم ف�صاد معلقة.
نفوذ  التعامل مع  املقبلة  �صيرتتب على احلكومة  كما   
اإي�����راين اإق��ل��ي��م��ي، وا����ص���ط���راب يف غ����زة، وخ��ط��ة �صالم  
الأبي�س،  البيت  �صيك�صفها  الفل�صطينيني  مع  حمتملة 

واإمكانية ن�صوب حرب اأخرى �صد حزب اهلل. 
ويف ظل ال�صتعداد لالنتخابات، والئتالفات احلكومية 
طوياًل  �صوطاً  اإ�صرائيل  �صتقطع  عنها،  �صرتتب  التي 

ت�صت�صيف 600 لجئ �صوري” اإثر ال�صكال.
لجئ  مليون  ون�صف  مليون  وج���ود  ال�صلطات  وت��ق��ّدر 
�صوؤون  م��ف��و���ص��ي��ة  ت��ت��ح��دث  ب��ي��ن��م��ا  ل��ب��ن��ان،  ����ص���وري يف 

الالجئني عن وجود نحو مليون م�صجلني لديها.
الن�صاء  النور، تخلي جمموعة من  اأزق��ة خميم  اأحد  يف 
�صاحنة  اإىل  وف��ر���ص��اً  و�صائد  ينقلن  ه��دم��ه،  قبل  ملجاأ 
ومروحة  �صفر  ح��ق��ائ��ب  بينها  ع���دة  ب��اأغ��را���س  حمملة 

واأ�صطوانة غاز.
غرفتها،  ع��ام��اً(   39( ال��ق��ادر  عبد  ليلى  اأخ��ل��ت  بعدما 

تبحث عن �صاب لهدمها مقابل دفع بدل مادي له.
العودة  من  ال�صغرية  ابنتها  مع  الأرم��ل��ة  ه��ذه  وتخ�صى 
لل�صكن جمدداً يف خيمة، وهي جتربة اختربتها ملدة عام 

ون�صف.
وتقول ال�صيدة التي ترتدي عباءة �صوداء مطرزة بحبات 
اللوؤلوؤ وتخفي �صعرها بو�صاح بينما مالمح احلياء بادية 

على وجهها “�صنتبلل حتماً مع �صقوط املطر«.
داخل  خ�صو�صية  اأي  توفر  ع��دم  من  انزعاجها  وتبدي 

•• عر�صال-اأ ف ب:

بعدما دّمرت احلرب منزله يف �صوريا و�صّردته خارج بلده 
قبل �صت �صنوات، يجد اأبو حممد نف�صه اليوم م�صطراً 
لأن يهدم بيده مبطرقة �صغرية غرفة بناها يف خميم 

ع�صوائي يف �صرق لبنان ت�صكل ماأوى له ولعائلته.
اأرب��ع��ة اآلف لج��ئ حولوا  واأب���و حممد واح��د م��ن نحو 
خيمهم يف جرود بلدة عر�صال احلدودية مع �صوريا، اإىل 
اأخرى  اأو  غرف ذات ج��دران مبنية من حجارة اخلفان 
التي  ال�صلطات  اأث���ار خم���اوف  م��ا  ال��ب��ن��اء،  غ��ري مكتملة 

اأنذرتهم بوجوب هدمها بو�صفها “بناء غري �صرعي«.
ينهمك  عر�صال،  تخوم  على  الع�صوائي  النور  خميم  يف 
لغرفهم،  �صقفاً  معدنية جعلوها  األ���واح  اإزال���ة  يف  رج��ال 
بع�صها  ف��وق  املر�صو�صة  احل��ج��ارة  اآخ���رون  يهدم  بينما 

البع�س.
ومت حتى الآن هدم نحو ثالثني غرفة يف املخيم بينما 
وميكن  بينها.  الفا�صلة  ال�صيقة  الأزق���ة  ال��رك��ام  غطى 
لغ�صل  املخ�ص�صة  احل��دي��دي��ة  الأح��وا���س  روؤي���ة  اأح��ي��ان��اً 

الأطباق والأواين املنزلية و�صط الركام.
وحّدد اجلي�س اللبناين التا�صع من ال�صهر احلايل مهلة 
نهائية لإزالة الغرف قبل اأن ميّددها حتى بداية ال�صهر 

املقبل.
ويقول اأبو حممد )37 عاماً( بينما يغطي راأ�صه بكوفية 
يف  احلارقة  ال�صم�س  اأ�صعة  تقيه  اللون  وبي�صاء  حمراء 
ت�صدق  “هل  القاحلة،  اجل���رداء  الطبيعة  ذات  البلدة 
اأننا نعي�س يف غرفة ومل نكن ن�صدق ذلك، فيما غرينا 

يتمنى اأن تكون لديه غرفة؟«.
واأطفاله  زوج��ت��ه  م��ع  ل��ي��اًل  يبيت  لأن  ح��ال��ي��اً  وي�صطر 

اخلم�صة يف خيمة اأحد اأ�صدقائه مع لجئني اآخرين.
اأربع  الغرفة  “تاأوي  الكّثة  اللحية  ذو  الرجل  ويو�صح 

عائالت ت�صم اأكر من 16 طفاًل«.
�صوريا  و���ص��ط  م��ن حمافظة حم�س يف  اأب���و حممد  ف��ّر 
قادماً اإىل لبنان �صيف العام 2013. ول يخفي رغبته 
لي�صت  اأمامه  اخليارات  لكن  راأ�صه  م�صقط  اىل  بالعودة 

كثرية.
وي�صاأل متح�صراً “اأريد العودة بالتاأكيد لكن اإىل اأين؟ مل 
يعد يل منزل يف �صوريا، لقد عرفنا اأنه �صّوي بالأر�س«.

يف  ن�صعهم  وك��ن��ا  دج���اج  لدينا  ك��ان  بيتنا  “يف  واأ���ص��اف 
اأف�صل من هذه الغرفة، على الأق��ل مل  غرفة ب�صروط 

يكن الدجاج يتعر�س للمطر �صتاء«.
مع  �صيفاً  ال��ف��رن  ي�صبه  م��ا  اإىل  ال��غ��رف  ه��ذه  وتتحول 
ارت��ف��اع درج����ات احل����رارة ف��ي��ه��ا، ك��م��ا ل مي��ك��ن احل���وؤول 
لكنها  �صتاًء.  اإليها  الغزيرة  الأم��ط��ار  مياه  دخ��ول  دون 
اأف�����ص��ل م��ن اخل��ي��م ال��ت��ي تع�صف بها  رغ��م ذل���ك، تبقى 
ي��روي عدد من  بانتظام وفق ما  املياه  الرياح وتغمرها 

الالجئني.
وي��ط��ال ق���رار ال��ه��دم ه��ذا نحو 35 األ���ف لج��ئ �صوري 
يقيمون يف اأنحاء لبنان، وفق املفو�صية ال�صامية لالأمم 
عر�صال  يف  األفاً   15 بينهم  الالجئني،  ل�صوؤون  املتحدة 
وفق م�صوؤول  “خمالف”  4000 بناء  التي ت�صم نحو 

حملي يف البلدة.
لوكالة  احلجريي  با�صل  عر�صال  بلدية  رئي�س  ويقول 
ومنع  التوطني..  “منع  القرار  هدف  اإن  بر�س  فران�س 
هذا البلد  النازح ال�صوري من البقاء الدائم يف لبنان”، 
ال�صغري حيث ت�صكل التوازنات الطائفية م�صاألة �صائكة. 
القرار  تنفيذ  علينا  كبلدية  “نحن  م����ربراً  وي�صيف 

ال�صادر عن الدولة اللبنانية«.
وتعترب كافة القوى ال�صيا�صية يف لبنان اأن �صاعة ال�صفر 
قد حانت لعودة الالجئني ال�صوريني اإىل بلدهم، باعتبار 
اأن املعارك قد انتهت يف مناطق ع��دة. وي��رى ه��وؤلء اأن 

وجود الالجئني يحّمل القت�صاد عبئاً كبرياً.
وتت�صاعد بني احلني والآخر حمالت العن�صرية وخطاب 
وعدم  لرتحيلهم  والدعوات  الالجئني،  �صد  الكراهية 
احلرة.  املهن  وبع�س  التجارية  املوؤ�ص�صات  يف  توظيفهم 
واأثارت تغريدة موؤخراً لوزير اخلارجية اللبناين جربان 
با�صيل اأعطى فيها الأولوية للعامل اللبناين على اأي يد 

عاملة اأخرى بينها ال�صورية انتقادات وا�صعة.
اإ�صكاًل  اأ�صبوع  و�صهدت بلدة دير الأحمر يف البقاع قبل 
داخل اأحد املخيمات، بداأ مع امتعا�س لجئني �صوريني 
اأتت  ن��ريان  لإخماد  متاأخرة  اطفاء  �صيارات  و�صول  من 
على بع�س اخليم وتطور مع قدوم الع�صرات من �صكان 

البلدة حلرق املخيم وطرد الالجئني منه.
اأن  وذك����رت منظمة ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة يف ب��ي��ان الأرب���ع���اء 
كانت  التي  الأحمر  دير  بلدة  باإخالء  اأمرت  “ال�صلطات 

اجلن�صني  بني  الف�صل  منها  تنازلت،  بتقدمي  املتدين، 
واإب��������داء مرونة  ال���ع���ام���ة،  وال�������ص���اح���ات  اخل����دم����ات،  يف 
العلمانيني  غ�صب  اأث���ار  م��ا  الع�صكرية،  اخل��دم��ة  ح��ول 

والقوميني الإ�صرائيليني. 
ت�����ص��ك��ل حتدياً  ال���رواي���ة  ت��ل��ك  اأن  امل���ق���ال  وي����رى ك��ات��ب 
اليمينية  والأح��زاب  الليكود،  لنتانياهو، وحزبه  جديداً 
الإ�صرائيلية، لأن النتخاب �صيكون مبثابة ا�صتفتاء على 
نتانياهو  حم��اولت  و�صط  اإ�صرائيل،  يف  القانون  �صلطة 

املك�صوفة لتجنب املالحقة الق�صائية. 
كفاءة  على  ال��ن��اخ��ب��ون  �صيحكم  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 

لتحديد �صلوكها، يف الأ�صابيع والأ�صهر املقبلة. 
انتخابات  ت���ك���ون  ل����ن  امل�������ص���رتك���ة،  امل���وا����ص���ي���ع  ورغ������م 
الربيع  ل�صباق  دقيقة  اإع���ادة  املقبل،  �صبتمرب)اأيلول( 
املا�صي، ول�صبب وجيه مرده اأن �صعف نتانياهو ال�صيا�صي 
امل��رة. فهو مل يخفق فقط يف  اأك��ر و�صوحاً هذه  يبدو 
 9 ت�صكيل ائتالف حكومي جديد بعد ف��وزه يف اق��رتاع 
لتاأمني  ال�صيا�صية  م��ك��ائ��ده  ب��دت  ب��ل  اأب��ري��ل)ن��ي�����ص��ان(، 
اأكر  الف�صاد،  بتهمة  الق�صائية  املالحقة  احل�صانة من 

و�صوحاً عند ف�صل حمادثات ت�صكيل حكومة ائتالفية.
اليمني  وع��الوة على ذلك، �صعى نتانياهو لتاأمني ولء 

وميكن  �صيء..  كل  �صماع  للجريان  “ميكن  اإذ  اخليمة، 
املنظمات  وت�صعى  اخل��ي��م��ة«.  ���ص��ادر  ي�صق  اأن  ول���د  لأي 
اإىل  اللبنانية،  ال�صلطات  ل��ق��رار  تاأ�صف  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
خيم  ت�صييد  وم�صتلزمات  اإ�صافية  م�صاعدات  ت��ق��دمي 
مفو�صية  با�صم  الإع��الم��ي��ة  املتحدثة  وت��ق��ول  ج��دي��دة. 
الالجئني يف لبنان ليزا اأبو خالد لفران�س بر�س “ي�صكل 
الالجئني،  على  اإ�صافياً  اقت�صادياً  عبئاً  الو�صع  ه��ذا 

الذين يعي�س معظمهم يف الفقر«.
ول��ت��ج��ن��ب ت��ك��ب��د اأي ع���بء م����ايل، ط��ل��ب اأب����و ن��ع��ي��م من 

اأ�صدقائه امل�صاعدة لهدم الغرفة.
�صاخراً  الأ�صود  ال�صعر  البنية ذو  الهزيل  الرجل  ويقول 
بينما يحت�صي ال�صاي قبل بدء العمل “اإليكم اإ�صطبلي” 
اأثار  م��ا  اأغ��را���س،  اأي  م��ن  اخلالية  الغرفة  اإىل  م�صرياً 

قهقهة اأ�صدقائه.
“اأين ال��ت�����ص��ام��ن ال��ع��رب��ي؟ اأه����ذا ما  وي�����ص��األ ���ص��اخ��ط��اً 
“نحن يف منطقة  م�صيفاً  يزعج احلكومة اللبنانية؟” 

حدودية، فهي لي�صت بريوت اأو قطاعاً �صياحياً«.

ال�صلطة مرة  اأمر منح  و�صيح�صمون  اليمني يف احلكم، 
ثانية لذات املجموعة من الأحزاب اليمينية التي ف�صلت 

يف التفاق على ت�صكيل اآخر حكومة.
بهام�س �صئيل يف  ال��ف��وز  الع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ  وع��ن��د 
اأيلول(،  �صبتمرب)  انتخابات  �صتكون  اأبريل)ني�صان(، 
م��ن ن���واح ك��ث��رية، مب��ث��اب��ة م��ع��رك��ة ���ص��اق��ة للمحافظني 
اخلارجية  ال�صيا�صة  اأن  الكاتب  وي��رى  الإ�صرائيليني.  
الإ�صرائيلية �صتوؤثر بقوة على نتيجة النتخابات املقبلة. 
فقد روج نتانياهو لإجنازاته مع اإدارة ترامب للت�صويت 

له، خا�صًة بني القوميني الإ�صرائيليني. 
ال�صفقة  ع��ن  للتخلي  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  دف���ع  وجن���ح يف 
النووية الإيرانية، وح�صل على اعرتاف ر�صمي اأمريكي 
اجلولن،  ومرتفعات  القد�س،  على  اإ�صرائيل  ب�صيطرة 
ويبدو اأنه م�صارك يف �صياغة خطة ال�صالم الأمريكية، 

والتي ُيتوقع اأن تكون ل�صالح اإ�صرائيل. 
وق���د م��ن��ح��ت��ه ت��ل��ك الإجن�������ازات دف��ع��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة قوية 

احتاجها ليحقق فوزه يف اأبريل ) ني�صان( املا�صي. 
يف  للفوز  نتانياهو   ي�صعى  اأن  الكاتب  ُيرجح  ذل��ك  اإىل 
النتخابات املقبلة، وحتقيق اأهدافه خارج حدود اإ�صرائيل، 
الفل�صطينية، خا�صًة  املناطق  ب�صم مزيد من  بالتلويح 
�صيخاطر  احل��ال��ة،  تلك  يف  ولكنه،  الغربية.  ال�صفة  يف 
الغربية،  ال�صفة  يف  الفل�صطينيني،  فعل  رد  مبواجهة 
اإىل  و�صوًل  ال�صلمية  الحتجاجات  يتجاوز  قد  وال��ذي 
ا�صطرابات عنيفة. كما قد ي�صعى نتانياهو للت�صعيد يف 
غزة، واأن ي��وؤدي �صوء تقدير اإىل حرب ك��ربى.  وح�صب 
يف  ا�صرتاتيجيته  موا�صلة  نتانياهو  ح��اول  اإذا  الكاتب، 
�صرب اأهداف اإيرانية يف �صوريا، فقد ي�صتدعي ذلك رداً 
�صراعاً  اأي�صاً  ي�صعل  قد  لكنه  ورمزياً،  اإيرانياً حم��دوداً 
ب��اأن��ه لي�س  اأك���رب ب��ني اجل��ان��ب��ني.  ويختم الكاتب راأي���ه 
لدى رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي، ال�صاعى للفوز بولية 

جديدة، اأي هام�س  للخطاأ هذه املرة. 

�الإفر�ج عن كنديتني خطفتنا يف غانا 
•• اكرا-اأ ف ب:

اأعلنت ال�صلطات الغانية ان �صابتني كنديتني خطفتا ال�صبوع املا�صي يف كوما�صي، ثاين اأكرب مدن غانا، قد 
اأفرج عنهما �صباح اأم�س، كما اعلنت �صلطات اكرا. وجاء يف بيان لوزير الإعالم الغاين كوجو اأوبونغ نكروماه، 
ان “الأجهزة الأمنية قامت بعملية فجر الأربعاء 12 حزيران/يونيو 2019، ومتكنت من اإنقاذ الكنديتني 
اأمان«.  “يف  زالوا  انهم ما  الغانيني وال�صائحني”  “للمواطنني  موؤكدا  اأ�صانتي”،  اللتني خطفتا يف منطقة 
وكانت ال�صابتان اللتان تبلغان 19 و20 من العمر، وتدر�صان يف جامعة كوما�صي التقنية التي تبعد حواىل 
250 كيلومرتا �صمال العا�صمة اأكرا، خطفتا بهدف طلب فدية على ما يبدو، م�صاء 4 حزيران/يونيو، لدى 
ترجلهما من �صيارة اأجرة اأمام نادي الغولف يف كوما�صي. ومل يت�صن الوقت لكندية ثالثة كانت يف ال�صيارة 
اإنهن  ال�صرطة  واو�صحت  ال�صرطة.  لإب��الغ  �صيارة  �صائق  مع  وتوجهت  رفيقتاها.  خطفت  عندما  للخروج 
متطوعات يعملن يف منظمة “حتدي ال�صباب” الكندية غري احلكومية لتقدمي الإغاثة. وح�صلت عمليات 
خطف عديدة يف الأ�صهر الأخرية يف غانا بهدف طلب فدية، وهي “ظاهرة توؤثر على اإخواننا النيجرييني، 

بح�صب الرئي�س نانا اأكوفو اأدو يف اأواخر ني�صان/اأبريل. لكننا مل نكن نعرفها من قبل”، 

خامنئي.  علي  اهلل  اآي���ة  ال�صالمية  للجمهورية 
لوجهات  ���ص��ري��ح  “تبادل  يف  اأم���ل���ه  ع���ن  واأع�����رب 

النظر” معهما.
اللدود  العدو  لوا�صنطن،  اأ�صا�صي  واليابان حليف 
جيدة  ع��الق��ات  وتقيم  ال���ص��الم��ي��ة،  للجمهورية 

تقليدياً مع طهران.
وقال اآبي يف موؤمتر �صحايف قبل مغادرته طوكيو 
ال�صرق  يف  املت�صاعد  التوتر  ب�صبب  قلق  “و�صط 
الأو�����ص����ط ال����ذي ي��رتك��ز ع��ل��ي��ه اه��ت��م��ام املجتمع 
من  بو�صعها  م��ا  تفعل  اأن  اليابان  ت��اأم��ل  ال���دويل، 

اأجل ال�صالم وال�صتقرار يف املنطقة«.

•• طهران-اأ ف ب:

اآبي طهران  �صينزو  الياباين  ال��وزراء  رئي�س  يزور 
يف مهمة دبلوما�صية ح�صا�صة ياأمل خاللها العمل 
على خف�س التوتر بني اإيران والوليات املتحدة.

واآب���ي ال���ذي و���ص��ل اىل م��ط��ار مهر اب���اد يف و�صط 
طهران قرابة ال�صاعة 9،30 ت غ، بات اأول رئي�س 
حكومة ياباين يزور اجلمهورية منذ الثورة التي 

اأ�صقطت ال�صاه يف عام 1979.
وي��ل��ت��ق��ي ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ال��رئ��ي�����س الي�����راين ح�صن 
العلى  امل���ر����ص���د  اخل���م���ي�������س  و����ص���ب���اح  روح��������اين 

الوليات  بني  توتر  ي�صود  فيما  اآب��ي  زي��ارة  وتاأتي 
املتحدة واإيران.

وان�صحب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�صكل 
2018 من التفاق الدويل  اأح��ادي اجلانب عام 
حول الربنامج النووي الإيراين الذي مت التو�صل 
اإليه يف فيينا عام 2015، ما اأدى اإىل اإعادة فر�س 

عقوبات اقت�صادية قا�صية على اإيران.
واأر�صلت وا�صنطن حاملة طائرات و�صفينة حربية 
وبطارية �صواريخ باتريوت وقاذفات بي-52 اىل 
منطقة اخلليج ومار�صت �صغوطا على حلفاء مثل 

اليابان لكي يوقفوا �صراء النفط اليراين.

رئي�س �لوزر�ء �لياباين يف �ير�ن  

توقيف مئات �ملتظاهرين �ملوؤيدين لغولونوف يف مو�شكو 
•• مو�صكو-اأ ف ب:

اأم�س  400 �صخ�س  اأوق��ف اكر من 
�صلمية  م�صرية  خ��الل  مو�صكو  و�صط 
ال�صرطة  ����ص���د  ل���ه���ا  م���رخ�������س  غ����ري 
ودعما لل�صحايف  املتهمة “بالف�صاد”، 
اي���ف���ان غ��ول��ون��وف ال����ذي اأف�����رج عنه 
الثالثاء بعد اأ�صبوع من اعتقاله، وفق 
اإنفو”  دي  يف  “اأو  منظمة  اف���ادت  م��ا 

املتخ�ص�صة يف ر�صد التوقيفات.
اأكر  اأن  بر�س  وافاد مرا�صلو فران�س 
و�صط  يف  جت��م��ع��وا  �صخ�س  ال���ف  م��ن 
العا�صمة الرو�صية. وحتركت �صرطة 
غري  التحرك  �صّد  ال�صغب  مكافحة 

املحتجون  ك����ان  ف��ي��م��ا  ل���ه  امل���رخ�������س 
يهتفون “اأنتم جمرمون” و”اأوقفوا 
ال�صرطة«. و�صاهد �صحافيون  اإرهاب 
يف فران�س بر�س توقيف الع�صرات من 
الأ���ص��خ��ا���س. وي��اأت��ي ذل��ك خ��الل يوم 
عنا�صر  واأّن��ب  رو�صيا.  عيد وطني يف 
�صرطة املتظاهرين اأثناء اأخذهم اإىل 
هذا  عليكم،  “عار  بالقول  �صياراتهم 
ن�صيتم  ه��ل  وطننا!  ي��وم  رو�صيا،  ي��وم 
الد�صتور؟«. واأوقف اأربعة �صحافيني 
على الأقل، بينهم حمرر يف �صحيفة 
اإىل  ودع��ي  الأمل��ان��ي��ة.  �صبيغل”  “دير 
ت��ظ��اه��رة الأرب���ع���اء اأ���ص��ا���ص��اً م��ن اأجل 
ال�صحايف  ����ص���راح  لإط�����الق  ال�����ص��غ��ط 

اإيفان غولونوف الذي اأوقف لتهامه 
بالجتار باملخدرات ثم اأطلق �صراحه 
واأ�صقطت  م��ف��اج��ئ،  ب�صكل  ال��ث��الث��اء 
اإطالق  اأن  البع�س  وراأى  التهم عنه. 
���ص��راح��ه ه��و حم��اول��ة م��ن الكرملني 

لواأد موجة الحتجاج اجلديدة.
ودعا املحتجون اإىل اإ�صالح يف �صلطات 
اإنفاذ القانون التي يعتربونها فا�صدة، 
تع�صف  �صحايا  ���ص��راح  اإط����الق  واإىل 
اإطالق  اإىل  البع�س  ودع��ا  ال�صرطة. 
����ص���راح ال�����ص��ج��ن��اء ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني مثل 
التظاهرة،  وع�صية  �صنت�صوف.  اأوليغ 
قال الكرملني اإنها ميكن اأن تتداخل 

مع احتفالت اليوم الوطني.
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العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
عبداهلل علي البلو�صي لعمال النجارة واحلدادة امل�صلحة

رخ�صة رقم:CN 1665939   تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جا�صيم الدين للحدادة
رخ�صة رقم:CN 1170187   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

تاج ال�صر للتجارة
رخ�صة رقم:CN 1037581   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطبخ ام 

را�صد
رخ�صة رقم:CN 2549817   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/جريي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تكنولوجيز انك - ابوظبي
رخ�صة رقم:CN 1161146   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

اإعــــــــــالن
املتحركة واحلا�صب  للهواتف  ال�ص�����ادة/ثري دي  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اليل ذ.م.م   رخ�صة رقم:1199426 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد علي مثنى احمد احلربي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد علي مثنى احمد احلربي من 50٪ اىل ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جمال عو�س �صامل العامري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ثري دي للهواتف املتحركة واحلا�صب اليل ذ.م.م
THREED D MOBILE PHONE & COMPUTERS LLC

اىل/ثري دي للهواتف املتحركة واحلا�صب اليل ذ.م.م - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
THREED D MOBILE PHONE & COMPUTER LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/غيكو ميدل اي�صت للخدمات البرتولية - �صركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�صخ�س الواحد ذ.م.م   رخ�صة رقم:2306330 
تعديل مدير/ا�صافة الن �صمري الطويل

THE NATIONAL INVESTOR تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة امل�صتثمر الوطني
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ال�صركة الوطنية للتموين املحدودة ذ.م.م

NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED WLL
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف يو�صف فرج عبداهلل احل�صن

تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 300000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ غيكو ميدل اي�صت للخدمات البرتولية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
GECKO MIDDLE EAST PETROLUM SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/غيكو ميدل اي�صت للخدمات البرتولية ذ.م.م
GECKO MIDDLE EAST PETROLUM SERVICES LLC

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

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ا�س تي للمقاولت  ال�ص�����ادة/او  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�صة رقم:1806670 
تعديل ا�صم جتاري من/ او ا�س تي للمقاولت العامه

O S T GENERAL CONTRACTING

اىل/او ا�س تي لل�صيانه العامه
O S T GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صياين املباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون هاو�س اوف باربر 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�صة رقم:2674351 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة خالد عبداهلل �صامل اجلابري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبدالنا�صر مارياتهينتى حممود ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبداهلل �صامل اجلابري

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صتودع نور الهليه لالدويه 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:2129178 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فاطمه حممد �صعيد حممد الظاهري ٪51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اكاناياكا موديان�صيالجي �صرياين ٪49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي فهد النعيمي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف اكاناياكا موديان�صيالجي �صرياين

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/هاي فاين للكمبيوتر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1127211 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد خالد خمتار احمد البلو�صي ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد خمتار احمد علي البلو�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

�إع������الن رق��م: 2019-74

»ADAFZ00201« :إلغ�اء �لرخ�ش�ة رق��م�
�ساحب الرخ�سة: الفهد العربي ذ.م.م

Alfahad Alaraby LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�سة املذكورة.

فعلى كل �سخ�ض اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�ض مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12655
 بتاريخ 2019/6/13 

�إع������الن رق��م: 2019-75

»ADAFZ00227« :إلغ�اء �لرخ�ش�ة رق��م�
اخلليج  وكالة  الوطنية  املالحة  الرخ�سة:�سركة  �ساحب 

اأبوظبي املحدودة ذ.م.م - فرع
 National Shipping Gulf Agency Company

Abu Dhabi Limited LLC - Branch
العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�سة املذكورة.
فعلى كل �سخ�ض اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�ض مراجعة املنطقة 
احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12655
 بتاريخ 2019/6/13 

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

اإعــــــــــالن
لعمال  القمر  ال�ص�����ادة/وجه  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب البناء  رخ�صة رقم:2791585 
تعديل ا�صم جتاري من/ وجه القمر لعمال البناء

WAJH AL QAMR For construction works

اىل/فجر اجلزيرة للمقاولت العامة
FAJR ALJAZEERA GENERAL CONTRACTING

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ماز للخ�صار والفواكه  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2216162 
تعديل ا�صم جتاري من/ ماز للخ�صار والفواكه

MAZ FOR VEGETABLES AND FRUITS

اىل/ماز للع�صائر واحللويات
MAZ FOR JUICES & SWEETS

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع احللويات - بالتجزئة )4721015(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13 

مركز فقيه �لطبي فرع 1
يعلن ال�صادة/مركز فقيه الطبي امل�صجلة بهيئة ال�صحة بقيد 
رقم 3937 ورخ�صة جتارية �صادرة من التنمية القت�صادية 

رقم CN-16601571 قد تقدموا بطلب:
اإلغاء الرتخي�س اعتباراً من 2019/06/3 وبناء عليه �صوف 

يتم توقف التعامل مع �صركات التاأمني.
فعلى كل من له احلق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة 
هيئة ال�صحة خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل 
فاإن الهيئة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء 

هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة.
مركز فقيه الطبي 1

�إع��������الن �إل�غاء ت��رخي����س 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
SAC Eshal Beauty cream  اي�صل كرمي اجلمال SAC :بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 310643 بتاريخ : 2019/05/05 
بيانات الأولوية: 

با�ص��م: �صاك انرتنا�صونال للتجارة العامة ذ.م.م
وعنوانه: �صندوق الربيد: 114180، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 
كرميات جتميلية؛ م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س، م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلي وك�صط، �صابون، عطور وزيوت عطرية، م�صتح�صرات جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، 

منظفات اأ�صنان.
 الواق�عة بالفئة: 03

 )SAC Eshal Beauty cream  اي�صل كرمي اجلمال SAC( و�صف العالمة:العالمة عبارة عن الكلمات
الأحمر  باللون   Eshal و  اي�صل  الكلمات  ب�صكل مميز حيث كتبت  الالتينية  العربية والأح��رف  باللغة  كتبت 
وباقي الكلمات بخط اأ�صود، ويوجد اأعلى الكلمات ت�صميم �صعار مميز باللون الذهبي يحمل الأحرف الالتينية 

SAC كتبت باللون الأ�صود.
ال�ص��رتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
 alcatel :بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 310935 بتاريخ : 2019/05/12 
بيانات الأولوية: 

با�ص��م: تي �صي تي موبيل اإم اإي اإيه م.د.م.�س 
وعنوانه: �صندوق الربيد 336522، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 
هواتف حممولة؛ هواتف ذكية؛ اأجهزة كمبيوتر لوحية )تابلت(؛ حافظات الهاتف املحمول؛ اأغطية للهواتف 
املحمولة؛  للهواتف  اأذن  �صماعات  نقالة؛  هواتف  علب  الذكية؛  للهواتف  تتكيف  رقيقة  اأغطية  املحمولة؛ 
الأجهزة  اأجهزة توجيه )راوت��ر(؛  �صواحن بطاريات كهربائية؛  اإ�س بي(؛  كبالت م�صغل وم�صي فال�س )يو 
والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة والأدوات 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو 
فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت 
اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�س ت�صجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها 
من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�صجيل النقد، اآلت حا�صبة، 

معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
 الواق�عة بالفئة: 09

فنية  وب�صيغة  مميز  ب�صكل  لتينية  باأحرف  كتبت   )alcatel( كلمة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�صف 
باللون الأزرق.
ال�ص��رتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
 DILNAAZ :بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 310789 بتاريخ : 2019/05/07 
بيانات الأولوية: 

با�ص��م: برامي انرتا للتجارة العامة ذ.م.م
وعنوانه: �صندوق الربيد: 34009، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 
القهوة وال�صاى والكاكاو والقهوة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�صاغو؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
اخلمرية  الأ���ص��ود؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
 الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة )DILNAAZ( كتبت باأحرف لتينية داخل ت�صميم �صارة ب�صكل 
منحني، وذلك باللونني الأبي�س والأ�صود.  

ال�ص��رتاطات:
اأو  القت�صاد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 



اخلميس    13   يونيو    2019  م   -   العـدد  12655  
Thursday   13   June   2019  -  Issue No   12655

13

عربي ودويل

ال�صاهد  ي��و���ص��ف  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
فمحمد  باملئة   4 فا�صل   7 بن�صبة 
بنقطتني  تقدما  �صجل  ال��ذي  عبو 
مايو  ���ص��ه��ر  يف   5 ف��ا���ص��ل   4 م���ن 
6 باملئة يف  6 فا�صل  املنق�صي اإىل 
املن�صف  يليه  احل���ايل  الآراء  �صرب 
 6 ب�  ال�صاد�صة  املرتبة  امل��رزوق��ي يف 
مرجان  كمال  ث��م  باملئة   3 فا�صل 
 3 ب���  4 باملئة ث��م م��ه��دي جمعة  ب��� 
فا�صل 9 باملئة ورئي�س اجلمهورية 
1 فا�صل  ب�  ال�صب�صي  الباجي قائد 
8 ب���امل���ئ���ة وح���م���ة ال���ه���م���ام���ي ب����� 1 
فا�صل 8 باملئة.    وردا على ال�صوؤال 
 ، اأبداً؟”  ت�صوت  ل��ن  ح��زب  “لأي 
كانت الإجابات على النحو التايل: 
 ، باملئة(   5 فا�صل   43( النه�صة 
نداء تون�س )19 فا�صل 6 باملئة( 
 8 فا�صل   9( ال�صعبية  اجلبهة   ،
ت��ون�����س )6 فا�صل  ، حت��ي��ا  ب��امل��ئ��ة( 
8 ب��امل��ئ��ة( ، ال��د���ص��ت��وري احل���ر )6 
4 فا�صل  فا�صل 1 باملئة( واأخ��رياً 
لقائمة  اأب���داً  ي�صوتوا  لن  باملئة   9

القروي.
معدل  اأّن  الآراء  ���ص��رب  وي��ك�����ص��ف    
امل�صاركة يف النتخابات الت�صريعية 
ح���وايل  ه���و  الآن  ح��ت��ى  ال���ق���ادم���ة 
الناخبني  بعدد  مقارنة  باملئة   62
باملئة    48 وح��������وايل  امل�����ص��ج��ل��ني 
ح�����ص��ب ه��ي��ئ��ة الن��ت��خ��اب��ات  مب��ا يف 

ذلك الناخبني يف اخلارج.

الآراء،  �صرب  نتائج  على  وتعليقا    
قال الناطق الر�صمي للنه�صة عماد 
���ص��رب الراء  ن��ت��ائ��ج  ان  اخل���م���ريي، 
اح��زاب موجودة  ع��ادة ما يتم بني 
القروي  نبيل  واحلديث عن حزب 
غ��ري امل��ع��ل��وم ي��ب��دو اأن��ه��ا م�صالة ل 
يف  العلمية  ال���زاوي���ة  م��ن  ت�صتقي 

عمليات �صرب الآراء .
   واأ�صاف عماد اخلمريي اأن على 
تو�صح  ان  كون�صاي”  “�صيغما 
اأ�صدرته  ال��ذي  ال�صتبيان  طبيعة 
والأ������ص�����������س ال����ت����ي اع���ت���م���دت���ه���ا يف 

العملية
الذي  الآراء  �صرب  نف�س  وح�صب    
الأربعاء  اأم�����س  تفا�صيله  ن�����ص��رت 
، اح��ت��ل احل���زب ال��د���ص��ت��وري احلر 
الت�صويت  نوايا  يف  الثالثة  املرتبة 
باملئة   3 فا�صل   11 ب�  للت�صريعية 
ي��ل��ي��ه ح�����زب ح���رك���ة حت���ي���ا تون�س 
التيار  ث���م  ب��امل��ئ��ة   6 ف��ا���ص��ل   8 ب���� 
باملئة يف حني   5 ب���  ال��دمي��ق��راط��ي 
“عي�س  ق��ائ��م��ات ج��م��ع��ي��ة  ���ص��ج��ل��ت 
ال�صباق  يف  ال����دخ����ول  تون�صي” 

بن�صبة 5 فا�صل 4 باملئة.
   وقد اأ�صر التقدم “ال�صاروخي” 
ل� “حزب” نبيل القروي بالأ�صا�س 
ب��ب��ق��ي��ة الأح������زاب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة بدء 
بحزب رئي�س احلكومة حتيا تون�س 
الت�صويت  نوايا  ن�صف  فقد  ال��ذي 
 5 16 فا�صل  يف �صهر واحد )من 

باملئة اإىل 8 فا�صل 6 باملئة( ونف�س 
الأمر حلزب نداء تون�س )من 11 
باملائة(   5 اإىل  ب��امل��ئ��ة   1 ف��ا���ص��ل 
الد�صتوري  احل���زب  اق���ل  وب��درج��ة 
احل����ر ال�����ذي خ�����ص��ر اأك�����ر م���ن 3 
باملئة   7 ف��ا���ص��ل   14 ن��ق��اط )م���ن 

اإىل 11 فا�صل 3 باملئة(.
   ومل ت��ن��ج اأح����زاب امل��ع��ار���ص��ة من 
التيار  ن������زل  اذ  ال�����رتاج�����ع  ه������ذا 
فا�صل   10 م����ن  ال���دمي���ق���راط���ي 
باملئة   8 ف��ا���ص��ل   5 اإيل  ب��امل��ئ��ة   1
واجلبهة ال�صعبية من 5 فا�صل 5 

يف الرئا�سية
الآراء  ����ص���رب  ن���ت���ائ���ج  وك�������ص���ف���ت     
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ن���واي���ا ال��ت�����ص��وي��ت يف 
الرئا�صية عن ت�صدر الثنائي نبيل 
القروي واأ�صتاذ القانون الد�صتوري 
قي�س �صعيد لنوايا الت�صويت ب� 28 
ل��ل��ق��روي مقابل  ب��امل��ئ��ة   8 ف��ا���ص��ل 
ب��امل��ئ��ة ل�����ص��ع��ّي��د يف   2 23 ف��ا���ص��ل 
احلر  احل��زب  رئي�صة  احتلت  ح��ني 
ال��د���ص��ت��وري ع��ب��ري م��و���ص��ي املرتبة 
الثالثة بن�صبة 10 فا�صل 8 باملئة 
)12.4 باملئة يف �صهر مايو( يليها 

اإقليم  يف  لها  نتيجة  اأف�صل  حت��رز 
تون�س الكربى.

6 باملئة فقط م��ن بني  ك��ان  واإذا    
 18 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين 
و 35 عاًما �صي�صوتون للد�صتوري 
احلر ، فاإن 20 فا�صل 2 باملئة من 
الناخبني الأكر من 60 �صنة على 
القائمة.  ه��ذه  لنتخاب  ا�صتعداد 
اأن نية  اإىل  ��ا  اأي�����صً الإ����ص���ارة  جت��در 
تون�س  ل��ق��ائ��م��ة حت��ي��ا  ال��ت�����ص��وي��ت 
وم�صتوى  العمر  ت��ق��دم  م��ع  ت���زداد 

التعليم.

باملئة اإىل 3 فا�صل 4 باملئة.
على  البديل  قائمة  و�صتتح�صل     
الأ�صوات،  م��ن  باملئة   2 فا�صل   2
لقي�س  الفرتا�صية  القائمة  تليها 
واأف���اق  ب��امل��ئ��ة،   1 ف��ا���ص��ل   2 �صعيد 
تون�س 1 فا�صل 6 باملئة ، وحراك 
 ، باملئة   4 فا�صل   1 الإرادة  تون�س 
 ، باملئة   2 فا�صل   1 املحبة  وت��ي��ار 
باملئة   2 فا�صل   1 ال�صعب  وحركة 
 9 فا�صل  �صفر  تون�س  وم�صروع   ،
فا�صل  �صفر  وطني  وبني   ، باملئة 
7 باملئة ، والوطن �صفر فا�صل 2 

باملئة ، وحركة اأمل �صفر فا�صل 2 
باملئة.

   على نف�س الفر�صية، �صتتح�صل 
قائمة نبيل القروي على 40 باملئة 
من اأ�صوات الن�صاء، و21 فا�صل 5 
46 باملئة من   ، باملئة من الرجال 
بني الطبقات الفقرية ، 20 باملئة 
من بني  الطبقات املتو�صطة. 34 
باملئة هي ن�صبة الناخبني من الفئة 
العمرية 18-35 �صنة. 60 باملئة 
من الناخبني الذين مل ي�صبق لهم 
ال��ذه��اب اإىل امل��در���ص��ة، ف��ق��ط 12 

امل�صتوى  ذوي  من  باملئة   2 فا�صل 
اجلامعي، 38 فا�صل 5 باملئة من 
باملئة من   6 33 فا�صل   ، ال�صمال 
8 باملئة  20 فا�صل  الغرب ون�صبة 

يف اجلنوب ال�صرقي.
 ، م��ف��اج��اأة  دون  النه�صة،  قائمة    
املناطق  يف  الأوىل  املرتبة  يف  تاأتي 
اجلنوب  يف  وخ���ا����ص���ة  اجل���ن���وب���ي���ة 
باملئة(    8 ف��ا���ص��ل   29( ال�����ص��رق��ي 
الد�صتوري-  ق��ائ��م��ة  ت����وؤدي  بينما 
يف  اأف�������ص���ل  اأداًء  م���و����ص���ي   ع���ب���ري 
تون�س  وحت��ي��ا   ، ال�����ص��اح��ل  منطقة 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اإذا �سلمنا بنتائج �سرب لالآراء فان تون�ض مقبلة على     
الرئا�سية  النتخابات  يف  كبري  �سيا�سي  وانقالب  زلزال 
�سم�ض  ــول  اأف �سماته  ــرز  اأب من  القادمة  والت�سريعية 
الأحزاب الأكرث ح�سورا يف امل�سهد ال�سيا�سي �سواء كانت 

يف احلكم اأو يف املعار�سة. ويرى حمللون” ان توا�سل هذا 
القادم  اأكتوبر  ا�ستحقاق  يف  �سائرة  تون�ض  فاّن  امل�سهد 

اإىل التحّول اإىل دولة فا�سلة غري قابلة للحكم«.
اأراء موؤ�س�سة �سيغما كون�ساي للفرتة     فقد ك�سف �سرب 
املمتدة ما بني 1 و8 يونيو اجلاري و�سمل عينة متكونة 
من 2706 تون�سي م�سجلني بال�سجالت النتخابية عن 

ت�سدر حزب نبيل القروي مدير قناة ن�سمة )حزب مل 
الت�سريعية  لالنتخابات  الت�سويت  نوايا  بعد(  يوؤ�س�ض 
نقطة   13 بـ  متقدما  باملائة   8 فا�سل   29 بـ  القادمة 
ن�سبة  على  حت�سلت  التي  النه�سة  حركة  على  كاملة 
لالنتخابات  الت�سويت  نوايا  يف  باملئة   8 فا�سل   16

الت�سريعية 2019.

حتيا تون�س يف تراجع حاد

الد�صتوري احلر املرتبة الثالثة

نبيل القروي  مفاجاة مدوية

نداء تون�س  انهيار �صامل

النه�صة ترتاجع واخلمريي يطلب التو�صيح

يتفوق على النه�سة بفارق كبري:

تون�س: �لقروي يت�شّدر �لرئا�شية و�لت�شريعية...

الرئا�سية: القروي و�سعيد وعبري على 
من�سة التتويج والباجي يف ذيل الرتتيب

الت�سريعية: انهيار حزب ال�ساهد ونداء
 تون�ض والد�ستوري احلر يف املرتبة الثالثة

حماكمة �النف�شاليني �لكاتالونيني تقرتب من نهايتها  •• مدريد-اأ ف ب:

كاتالونياً  انف�صالياً  ع�صر  لثني  التاريخية  املحاكمة  اإ�صبانيا  يف  تختتم 
اأ�صهر  اأربعة  بعد   ،2017 عام  الإقليم يف  انف�صال  لدورهم يف حماولة 
من جل�صات ا�صتماع حظيت بتغطية اإعالمية وا�صعة، وتت�صم بح�صا�صية 

�صيا�صية فائقة.
دفاعهم  ينهي حماموهم  اأن  بعد  باأقوالهم  يدلوا  اأن  للمتهمني  وميكن 
قبل اختتام اآخر جل�صة ا�صتماع، قد ت�صتاأنف اخلمي�س اإذا ا�صتدعى المر 
اأن  ينتظر  الذي  اأن ي�صوغوا قرارهم  الق�صاة  اأم��ام  ذلك. ويبقى لحقاً 

ي�صدر يف اخلريف.
ال�صابق  الكاتالوين  الرئي�س  نائب  راأ�صهم  وعلى  النف�صاليون،  ويحاكم 
الأول  يف  لتنظيمهم  ال��د���ص��ت��وري��ة  املحكمة  اأم���ام  خ��ون��ك��ريا���س،  اأوري����ول 
اإقليم  يف  امل�صري  لتقرير  ا�صتفتاء   2017 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين  من 

كاتالونيا، منعه الق�صاء.
وتال ال�صتفتاء يف 27 ت�صرين الأول/اأكتوبر اإعالن الربملان الكاتالوين 

كاتالونيا جمهورية م�صتقلة لكن دون جدوى.
ويواجه خونكريا�س املوجود يف احلب�س الحتياطي كما ثمانية اآخرين، 

عند نهاية حماكمتهم.
اأن  على  جهتهم  م��ن  التاأكيد  الإ�صبانية  واحل��ك��وم��ة  الق�صاء  وي��وا���ص��ل 

املتهمني يحاكمون ملخالفتهم القانون لي�س لأفكارهم.
ويتهم 9 من النف�صاليني بالتمرد. وتعتمد اإدانتهم بذلك على �صرط 
اأ�صا�صي هو ح�صول انتفا�صة م�صلحة. و�صّكل ذلك م�صاألة جوهرية خالل 

املحاكمة.
ومل ترتدد النيابة العامة بت�صنيف اأحداث عام 2017 باأنها “انقالب” 

ح�صل يف ظل “مناخ من التمرد«.
تهمة  الدفاع  يرف�س  فيما  امل�صاألة،  حول  القانونيون  اخل��رباء  وينق�صم 
التمرد. ويقول اإن العنف كان م�صدره ب�صكل �صبه تام قوات الأمن التي 

اأر�صلت لو�صع حد لال�صتفتاء.
بالع�صيان،  احل��الت  باأ�صواأ  مذنبون  اإنهم  النف�صاليني  حمامو  ويقول 

وهي جرمية يحاكم عليها فقط بعدم الأهلية.
واأكدت مارينا رويغ، حمامية جوردي كويك�صارت اأحد املتهمني، الأربعاء 

واختال�س  التمرد  لتهم  ع��ام��اً   25 اإىل  ت�صل  ق��د  مل��دة  بال�صجن  حكماً 
كاتالونيا  رئي�س  غياب  ظ��ل  يف  الأ�صا�صي  املتهم  وه��و  العامة.  الأم���وال 
ال�صابق كارلي�س بوت�صيمون، الذي فر اإىل بلجيكا تفادياً ملالحقته. كما 
خالل  والإ�صباين  الأوروب���ي  الربملانني  يف  نائباً  انتخب  خونكريا�س  اأن 

فرتة املحاكمة.
اإىل  ودعا موؤيدو النف�صاليني، الذين يعتربونهم “�صجناء �صيا�صيني”، 
ت�صريحات  و�صتنقل  املحاكمة.  نهاية  مع  تزامناً  بر�صلونة  يف  التظاهر 

املتهمني على �صا�صة كربى بعد الظهر.
وق���ال اآب��ي��ل ف��ي��ال وه���و ط��ال��ب يبلغ م��ن ال��ع��م��ر 25 ع��ام��اً، وب��ي��ده علم 

انف�صايل اإن “هذه املحاكمة تتنافى مع الدميوقراطية«.
متهم  “اأنا  خونكريا�س  ق��ال  ف��رباي��ر،  �صباط  يف  املحاكمة  افتتاح  وعند 
لأفكاري ولي�س لأفعايل”، يف خطاب �صيا�صي بامتياز اأمام رئي�س املحكمة 
مانويل ماركينا الذي اهتّم للغاية يف اأن تكون النقا�صات متوازنة، علماً 
الإن�صان  الأوروبية حلقوق  املحكمة  اإىل  الق�صية  املتهمني �صريفعون  ان 

اأن “رواية )الدعاء( ل تتوافق مع الواقع«.
الفريقني  ب��ني  العليا  املحكمة  داخ���ل  النظر  وج��ه��ات  اخ��ت��الف  يعك�س 

النق�صام الدائر خارجها اأي�صاً.
اأك���ر م��ن ع��ام ون�صف ال��ع��ام على حم��اول��ة الن��ف�����ص��ال، ل تزال  وم��ن��ذ 
ب�صكل  منق�صمة  تبقى  اأن��ه��ا  كما  النف�صاليني،  �صلطة  حت��ت  كاتالونيا 
عميق، فيما تظّل م�صاألة كاتالونيا مو�صوع نقا�س �صيا�صي على امل�صتوى 

الوطني.
وي�صعى رئي�س احلكومة ال�صرتاكي بيدرو �صان�صيز، الذي بداأ حمادثات 
دعم  اإىل  احل��اج��ة  ب��دون  ال�صلطة  اإىل  ال��ع��ودة  ال�صيا�صية،  الأح���زاب  م��ع 

النف�صاليني.
�صان�صيز،  على  كثرياً  الأم��ور  النف�صاليون  �صّعب  املحاكمة،  بدء  ومنذ 
ودفعوا خ�صو�صاً اإىل اإجراء انتخابات مبكرة يف ني�صان/ابريل برف�صهم 

املوافقة على املوازنة احلكومية.
ويف هذا ال�صياق، يقول املحلل ال�صيا�صي جوزيب رامونيدا اإنه “من غري 
اإىل  �صتتجهان  والكاتالونية  الإ�صبانية  كانت احلكومتان  اإذا  ما  الوا�صح 
فيما يوا�صل النف�صاليون املطالبة با�صتفتاء تقرير امل�صري  التحاور”، 

الذي ل تريد مدريد اأن ت�صمع عنه �صيئاً.

هروب �شباط كبار من �حلر�س �لثوري و�عتقال �آخرين 
مايو )اآيار( قالت اإن “جرناًل با�صم م�صطفى ربيع اأقيل من 
من�صب نائب مفت�صية احلر�س الثوري«. وحتدثت اأنباء اأخرى 
عن هروب اجلرنال علي نا�صري من اإيران، بعد ا�صتبداله قبل 
ذلك ب�صهرين. ونفى املتحدث با�صم احلر�س الثوري الإيراين 
اأعداء  “تكتيكات  اإنها  وق��ال  املعلومات،  تلك  �صريف  رم�صان 
ا�صتغلت التغيريات الأخرية يف قيادة احلر�س الثوري الإيراين 
اأن  �صريف  عن  لالأنباء  فار�س  وكالة  ونقلت  �صائعات«.  لن�صر 
وي��وؤدون مهام جادة”،  “ين�صطون يف وظائف جديدة  املعنيني 
ال�صنوات  اأخرى عن ظهورهم علناً. ويف  فيما حتدثت تقارير 
يف  �صباط  اعتقال  عن  متفرقة  تقارير  هناك  كانت  املا�صية، 
احلر�س الثوري الإيراين، واإعدامهم بتهمة التج�ص�س ل�صالح 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت تقارير بفرار عديد من قادة احلر�س الثوري الإيراين 
خارج اإيران، واعتقال اآخرين بتهمة التج�ص�س.

الأربعاء،  ام�س  “احلرة”  قناة  ح�صب  امل��واق��ع،  بع�س  وق��ال��ت 
الثوري  للحر�س  ال�صرتاتيجية  لل�صوؤون  ال�صابق  “النائب  اإن 
الإي�����راين، اجل����رنال حم��م��د ت��اف��ايل، اع��ت��ق��ل اأث��ن��اء حماولته 
الإيراين  اجل��رنال  اأن  اإىل  التقارير  واأ�صارت  البالد«.   مغادرة 
اعتقل ب�صبب دوره يف عملية اإ�صرائيلية متعلقة بامللف النووي 
اإيراين  ج��رنال  اعتقال  اإىل  اأخ���رى  واأ���ص��ارت م�صادر  لإي���ران. 
تقارير يف  وكانت هناك  ربيع،  الأخ��ري،  ا�صمه  اإىل  اأ�صري  اآخ��ر، 

الإيراين  ال�صيا�صي  النا�صط  قال  املا�صي  العام  ويف  اإ�صرائيل. 
ر�صا علجاين اإن “اثنني من امل�صوؤولني عن مكتب اإ�صرائيل يف 
وزارة ال�صتخبارات الإيرانية، اعتقال واأعدما بتهمة التج�ص�س 

ل�صالح اإ�صرائيل«.
�صلم  اآخ���ر  “م�صوؤوًل  اأن  ف���اردا  رادي���و  م��ع  مقابلة  يف  واأ���ص��اف 
خ��رائ��ط حاميات احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين يف ط��ه��ران، اإىل 

جوا�صي�س اإ�صرائيليني، مقابل 60 األف دولر«.
ومل ترد عن اجلرنالت الثالثة الذين اأ�صار اإليهم �صريف، بعد 
تعيني املر�صد الأعلى الإيراين علي خامنئي، ح�صني �صالمي، 
قائداً اأعلى لقوات احلر�س الثوري الإيراين يف اأبريل )ني�صان( 

املا�صي.

قتيال ح�شيلة �ملجزرة يف مايل    35
•• باماكو-اأ ف ب:

اأم�س ان ح�صيلة قتلى جمزرة وقعت الأحد يف قرية يف و�صط مايل ا�صتقرت  اأعلنت حكومة مايل يف بيان 
24 طفال، بعد ح�صيلة �صابقة حتدثت عن مئة قتيل. من جهة  35 قتيال، بينهم  يف نهاية املطاف عند 
اأخرى، اعُتقل �صتة اأ�صخا�س نتيجة عمليات تفتي�س روتينية، اوقفت اثنني منهم بعثة الأمم املتحدة يف مايل 

)مينو�صما(، بح�صب ما ذكرت احلكومة التي مل تقدم مزيدا من التفا�صيل.
وكانت احلكومة اعلنت الثنني “ح�صيلة موقتة” من 95 قتيال و 19 مفقودا بعد مهمة يف قرية �صوبامي 
ال��ذي زار مكان احل��ادث مع فريق من  ق��ام بها جنود. لكن حاكم منطقة موبتي  امل��ج��زرة،  التي �صهدت  با 
وقد دفنوا جميعا يف اليوم  “11 �صخ�صا بالغا و24 طفال”،  احلماية املدنية، اعلن م�صاء الثنني مقتل 
نف�صه. وعزا الفارق بني احل�صيلتني اإىل تعداد قام به القرويون لأفراد كل اأ�صرة، على افرتا�س اأن اجلميع 
لقوا حتفهم. وقالت احلكومة يف اأعقاب مهمة قام بها حمققون يف املوقع الثالثاء، ان “عدد القتلى انخف�س 
من 95 اإىل 35 )11 بالغا و 24 طفال(«. وا�صاف البيان ان “هذا الرقم هو نتيجة الح�صاء الدقيق الذي 

قام به فريق مكون من عنا�صر الدفاع املدين والطباء ال�صرعيني واملدعي العام يف موبتي«.
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اإعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لتجديد العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 130398     

با�ص��م: زوهاي اإليفانت ابري�صف اآند اأبرادنغ ان�صرتومنت�س كو. ليمتد

وعنوانه:    فوك�صي اند�صترييال دي�صرتيكت ، كيان�صان زوهاي ، غواندونغ ، ، ال�صني

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : م�صحوق �صحج )�صنفرة( – قما�س �صحج )�صنفرة( 

– ورق زجاج )لل�صنفرة( – ورق �صحج )�صنفرة( –  قما�س زجاج )�صنفرة( – كوراندم )مادة �صحج 
�صنفرة( – دايامانتني )مادة �صحج �صنفرة( كربيد ال�صليكون )مادة �صحج �صنفرة(  .

الواق�عة بالفئة: 03

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 

بتاريخ :  15  / 06 /   2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

اإعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لتجديد العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 130397
با�ص��م: زوهاي اإليفانت ابري�صف اآند اأبرادنغ ان�صرتومنت�س كو. ليمتد

وعنوانه: فوك�صي اند�صترييال دي�صرتيكت ، كيان�صان زوهاي ، غواندونغ ، ، ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : عدد �صحج )�صنفرة( )عدد يدوية( – دواليب �صحج 
)�صنفرة( للجلخ – حجارة طحن )عدد يدوية( – عدد حدائق )تدار باليد( – ادوات للمائدة )�صكاكني 
، �صوك ومالعق( – حجارة �صن )�صحذ( - عجالت �صن )�صحذ( )عدد يدوية( – عدد يدوية تدار باليد 
– مفاتيح ربط )عدد يدوية( – مقلوظات )عدد يدوية( – مفكات – رافعات تدار باليد لل�صيارات – 
ادوات قطع )عدد يدوية( – عدد ك�صط )عدد يدوية( – �صقاطات )عدد يدوية( – �صكاكني – ادوات 

تلميع )عدد �صقل( .
الواق�عة بالفئة: 8

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
بتاريخ :  15  / 06 /   2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

اإعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لتجديد العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 130396     
با�ص��م: زوهاي اإليفانت ابري�صف اآند اأبرادنغ ان�صرتومنت�س كو. ليمتد

وعنوانه:    فوك�صي اند�صترييال دي�صرتيكت ، كيان�صان زوهاي ، غواندونغ ، ، ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : عدد �صحج )�صنفرة( )عدد يدوية( – دواليب �صحج 
)�صنفرة( للجلخ – حجارة طحن )عدد يدوية( – عدد حدائق )تدار باليد( – ادوات للمائدة )�صكاكني 
، �صوك ومالعق( – حجارة �صن )�صحذ( - عجالت �صن )�صحذ( )عدد يدوية( – عدد يدوية تدار باليد 
– مفاتيح ربط )عدد يدوية( – مقلوظات )عدد يدوية( – مفكات – رافعات تدار باليد لل�صيارات – 
ادوات قطع )عدد يدوية( – عدد ك�صط )عدد يدوية( – �صقاطات )عدد يدوية( – �صكاكني – ادوات 

تلميع )عدد �صقل( .
الواق�عة بالفئة: 8

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
بتاريخ :  15  / 06 /   2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

اإعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لتجديد العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 130395     
با�ص��م: زوهاي اإليفانت ابري�صف اآند اأبرادنغ ان�صرتومنت�س كو. ليمتد

وعنوانه: فوك�صي اند�صترييال دي�صرتيكت ، كيان�صان زوهاي ، غواندونغ ، ، ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : م�صحوق �صحج )�صنفرة( – قما�س �صحج )�صنفرة( 
– ورق زجاج )لل�صنفرة( – ورق �صحج )�صنفرة( –  قما�س زجاج )�صنفرة( – كوراندم )مادة �صحج 

�صنفرة( – دايامانتني )مادة �صحج �صنفرة( كربيد ال�صليكون )مادة �صحج �صنفرة(  .
الواق�عة بالفئة: 03

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
بتاريخ :  15  / 06 /   2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

اإعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لتجديد العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 129963     
با�ص��م: طوكيو �صات )�س. ذ. م. م.(

عنوانه:    حمل ملك ال�صيخ م�صطفى بن حممد ال�صتاذ – دير ة نايف 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : ادوات واجهزة النارة ولتدفئة والتهوية وتلوليد البخار 
والطهي والتربيد والتجفيف وتوزيع املياه والرتكيبات ال�صحية واحلنفيات واخلالطات والثالجات 
وتكييف الهواء وم�صابيح توفري الطاقة، ملبات الطواري ومراوح ال�صقف واحلائط واملن�صدة واملراوح 
القائمة ومروحة ال�صقف ومروحة ال�صندوق واملراوح بكل انواعها الواردة بالفئة 11 ولوازم ال�صاءة 
والتهوية وملبات وم�صابيح بكل انواعها وا�صواء متدفقة، ملبات فلور�صنت، ملبات كهربائية قابلة للتحويل 

اىل زوايا خمتلفة ملبات ابواب احلدائق وجميع ما�صبق يف حدود وقوعه بالفئة 11
الواق�عة بالفئة: 11

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
بتاريخ :  3  / 06 /   2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 033041
با�ص������م : الكو- اي-تريد ا�س. ار.ال

وعنوان����ه : فيا بري اوريو 18 24100 بري جامو )بي جي(، اإيطاليا
وامل�صجلة حتت رقم : )033041(    بتاريخ : 2000/05/06  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلم��اية يف :   2019/09/21  اإىل 2029/09/21.

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

�صاأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   311206:بتاريخ: 2019/05/16
الأ�صم : ليف�صكان اآي بيه هولدينجز، ال ال �صي 

وعنوانه:  360 نورث كري�صنت درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأجهزة مراقبة جلوكوز الدم.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات وان تات�س فرييو ريفلكت باللغة العربية.
ال�صرتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

EAT 135109

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   311547:بتاريخ: 2019/05/23

الأ�صم : �صن ديال براند�س ال ال �صي )نيويورك ليمتد ليابليتي كومباين(
وعنوانه:  11 رانيك درايف �صاوث اأميتيفيل ، نيويورك 11701، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
وغ�صولت  �صابون   ، اأ�صنان  منظفات   ، لل�صعر  )لو�صن(  وغ�صولت  جتميل  وم�صتح�صرات  عطرية  وزي��وت  عطور   ، �صابون 
)لو�صن( وكرميات وغ�صولت للج�صم وغ�صولت للوجه ورذاذات و�صامبو وبل�صم و�صطفات لل�صعر وكولونيا ما بعد احلالقة 
جتميلية  وم�صاحيق  ف��رك  وم��واد  لل�صفاه  وبل�صم  لل�صعر  وج��ل  لل�صعر  )���ص��رباي(  ورذاذ  الغت�صال  وج��ل  ال�صتحمام  وج��ل 
ومنظفات ومواد تق�صري ومكياج ومزيالت املكياج جميعها م�صنوعة كلياً اأو جزئياً من �صجرة ال�صيا ، م�صتح�صرات العناية 
ال�صم�س  من  الوقاية  م�صتح�صرات   ، وال�صابون  اجل�صم  ومنظفات  واجل�صم  الوجه  ومرطبات  الوجه  وكرميات  بالب�صرة 
، منظفات ومرطبات وعالجات وكرميات  بال�صفاه  العناية  ، م�صتح�صرات غري طبية  ال�صم�س  وم�صتح�صرات احلماية من 
واأم�صال وكرميات م�صادة للتجاعيد وزيوت للج�صم ومناديل ولبادات تنظيف للب�صرة م�صربة مبنظفات للب�صرة وم�صاحيق 
جتميلية للب�صرة ، اأقنعة للوجه ، غ�صولت للج�صم و�صابون ومواد فرك ، جل احلالقة ، منظفات لال�صتحمام ، م�صتح�صرات 
ال�صتحمام الرغوية ، م�صتح�صرات العناية بال�صعر ، م�صتح�صرات جتميل ، م�صتح�صرات العناية باجل�صم لتهدئة وتلطيف 
الأمرا�س اجللدية ، مواد تواليت للعناية وتنظيف الب�صرة وال�صعر ، م�صتح�صرات جتميل لعالج الب�صرة اجلافة والأكزميا 

ب وال�صيخوخة. غ والَتَندُّ وال�صدفية وفرط الت�صبُّ
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  SHEA MOISTURE باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

  ال�صرتاطات: 
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

EAT 134732

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 312029:بتاريخ: 2019/06/02
الأ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون وعنوانه:  وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،  

08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
عد�صات ل�صقة.

باللغة   BUBBLE POP LABORATORY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

EAT 136469

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   311569:بتاريخ: 2019/05/23
الأ�صم : التميمي اآند كومباين منطقة حرة - ذ.م.م 

، الإم����ارات العربية  ، دب��ي  ، ����س.ب. 500188  ، الطابق الأر���ص��ي  وع��ن��وان��ه:  مكتب رق��م 08 ، مبنى رق��م 05 
املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
العقلية  ال��ق��درات  تنمية  خدمات   ، والثقافية  الريا�صية  الأن�صطة   ، التدريب   ، والتعليم  الرتبية  خدمات 
لالأ�صخا�س ، عر�س اأعمال الفنون املرئية اأو الأدبية للعاّمة لغايات ثقافية اأو تعليمية ، تنظيم واإدارة امللتقيات 

التعليمية ال�صخ�صية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ARAB LAWYERS FORUM باللغة الإجنليزية 
ومنتدى املحامني العرب باللغة العربية وجميع الكلمات ُكتبت بطريقة منحنية يف و�صطهم ر�صم لكرة اأر�صية 

بطريقة مميزة.
ال�صرتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

EAT 136398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   311571:بتاريخ: 2019/05/23
الأ�صم : التميمي اآند كومباين منطقة حرة - ذ.م.م 

، الإم����ارات العربية  ، دب��ي  ، الطابق الأر���ص��ي ، ����س.ب. 500188  وع��ن��وان��ه:  مكتب رق��م 08 ، مبنى رق��م 05 
املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:45
خدمات قانونية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ARAB LAWYERS FORUM باللغة الإجنليزية 
ومنتدى املحامني العرب باللغة العربية وجميع الكلمات ُكتبت بطريقة منحنية يف و�صطهم ر�صم لكرة اأر�صية 

بطريقة مميزة.
ال�صرتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

EAT 136399

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 311567:بتاريخ: 2019/05/23
الأ�صم : التميمي اآند كومباين منطقة حرة - ذ.م.م 

، الإم����ارات العربية  ، دب��ي  ، الطابق الأر���ص��ي ، ����س.ب. 500188  وع��ن��وان��ه:  مكتب رق��م 08 ، مبنى رق��م 05 
املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
مطبوعات ، من�صورات ، قرطا�صية ، مواد التوجيه والتدري�س.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ARAB LAWYERS FORUM باللغة الإجنليزية 
ومنتدى املحامني العرب باللغة العربية وجميع الكلمات ُكتبت بطريقة منحنية يف و�صطهم ر�صم لكرة اأر�صية 

بطريقة مميزة.
ال�صرتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

EAT 136397

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 311784:بتاريخ: 2019/05/28
الأ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون وعنوانه:  وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،  

08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدلنية لعالج الأمرا�س وال�صطرابات املتعلقة بالأورام.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ERSYNGA باللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

EAT 136599

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 307298:بتاريخ: 2019/03/05

باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية  ، الأرز واملعكرونة والنودلز )املعكرونة الرقيقة( ، التابيوكا وال�صاغو ، الدقيق 
وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات وال�صوكولتة ، البوظة )اآي�س كرمي( وال�صراب )مثلجات( 
وغريها من املثلجات ال�صاحلة لالأكل ، ال�صكر والع�صل والع�ص�ل الأ�ص�ود ، اخلمرية وم�صحوق اخلبيز ، امللح ، التوابل والبهارات 
والأع�صاب املحفوظة ، اخلل ، وال�صل�صات وغريها من التوابل ، الثلج )ماء جممد( ، الب�صكويت ، م�صحوق كيك ، زخارف 
للكيك �صاحلة لالأكل ، منكهات للكيك ، اأقرا�س اأرز ، حلويات �صكرية و�صكاكر )حلويات( ، ال�صوكولتة ، م�ص�روبات �صوكولتة 
مع احلليب ، م�ص�روبات ا�ص�ا�ص�ها  ال�ص�وكولتة ، غمو�س ا�ص�ا�ص�ها  ال�ص�وكولتة ، حلويات لتزيني اأ�صجار عيد امليالد ، م�ص�روبات 
كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو ، م�ص�روبات ا�ص�ا�ص�ها الكاكاو ، م�صروبات القهوة ، منكهات للقهوة ، خالئط وم�ص�تح�صرات 
ت�ص�تخدم كبدائل للقهوة ، م�ص�روبات اأ�ص�ا�ص�ها القهوة ، كعك حملى ، بو�صار ، رقائق الذرة ، بوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( 
، ك�صرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات ما عدا الزيوت العطرية ، حلويات مثلجة ، جلي فواكه )حلويات( ، خبز زجنبيل ، قطر 
ال�صكر ، منقوعات غري طبية ، كت�صاب )�صل�صة( ، �صو�س )حلويات( ، قطع حلوى )حلويات( ، فطائر حلم ، مطريات حلوم 
لالأغرا�س املنزلية ، فطائر حمالة )بانكيك( ، اأقرا�س حمالة )حلويات( ، فطائر ، معجنات ، فلفل ، بيتزا ، مهلبية ، رافيول 
، �صل�صلة  الو�ص�ابي )توابل(  ، معجون  ال�صكر   ، الب�ص�ري  ، هالم ملكي لال�صتهالك  وال�صل�صة احلمراء(  )فطائر باجلبنة 
�صويا ، معكرونة ونودلز )معكرونة رقيقة( و�صعريية ، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �ص�و�ص�ي ، فانيال )منكهة( ، كعكة 
الوفل ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، برتزل )ب�ص�كويت مملح وجاف( ، اأطعمة خفيفة اأ�صا�صها القمح ، خالئط من الأطعمة 
اخلفيفة مكونة من الب�ص�كويت الرقيق اله�س اأو الربتزل اأو البو�صار ، حلوى اللوز ، م�صتح�صرات عطرية للطعام ، عوامل 
متا�صك البوظة )مثلجات �صاحلة لالأكل( ، خبز اإفرجني ، كعك ، كيك ، كراميل )حلوى( ، علكة لي�صت لغايات طبية ، دقيق 
ذرة ، ب�ص�كويت رقيق ه�س ، مثلجات �صاحلة لالأكل ، دب�س ال�صكر ، ثلج طبيعي اأو �صناعي ، معكرونة ، مرزبانية ، مايونيز ، 
دقيق ال�صوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر ، مقّب�الت )توابل( ، قر�ص�لة  ، ملح الطعام ، �ص�ندوي�ص�ات ، �صل�صة بندورة ، توابل ، 
�صراب )مثلجات( ، �صباغيتي )معكرونة رفيعة( ، حلويات �ص�كرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، طحني قمح ، توابل ال�صلطة 
، �صل�صات مرق اللحم ، �صل�صلة البا�صتا ، وجبات �صريعة التح�صري اأ�صا�صها النودلز )املعكرونة الرقيقة( ،  وجبات خفيفة 
اأ�صا�صها احلبوب ، وجبات خفيفة اأ�صا�صها الأرز ، رقائق ذرة ، دقيق ذرة ، طحني الذرة ، رقائق �صوفان ، غلوكوز لأغرا�س الطهو 
، قوالب من البقوليات عالية ن�صبة الربوتني ، دقيق ، مو�صية حلوى الفاكهة ، طعام اأ�صا�صه ال�صوفان ، عجينة فول ال�صويا 
)توابل( ، م�صروبات اأ�صا�صها ال�صاي ، اأع�صاب ب�صاتني حمفوظة )توابل( ،  اإ�صافات غلوتني لأغرا�س الطهو ، �صل�صات الفواكه 
، بذور معاجلة لال�صتخدام كتوابل ، راِمن )طبق ياباين اأ�صا�صه النودلز )املعكرونة الرقيقة( ، وجبات خفيفة حمتوية على 

اجلنب ، �صينبي )مفرقعات الأرز( ونعناع لإنعا�س رائحة الفم، جميعها واردة يف الفئة 30.
حتتها  قلب  �صكل  على   O ال�  حرف  اأن  حيث  مميزة  وطريقة  بخط   Sanrio كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

الأحرف EMEA على جانبيها 
 USED UNDER LICENSE. SANRIO ثالثة خطوط اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها كلمات

لدائرة. ر�صم  داخل  الإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع  منحني  بخط   GMBH
ال�صرتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

EAT 130950

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 13 يونيو  2019 العدد 12655 

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae



اخلميس    13   يونيو    2019  م   -   العـدد  12655  
Thursday   13   June   2019  -  Issue No   12655

19191915

عربي ودويل

الع�صكرية  املعدات  �صيانة  هو  اإر�صالهم  من  الهدف  اإن  بي�صكوف، 
امل�صنعة يف رو�صيا. 

ع�صكرية مع  الآن عقوداً  وقعت حتى  اأن مو�صكو  الكاتبان  ويذكر 
20 دولة يف اأفريقيا، وقبل اأ�صابيع اأعلنت مو�صكو تنظيم اأول قمة 
رو�صية اأفريقية يف اأكتوبر)ت�صرين الأول( يف منتجع �صوت�صي على 
الفتاح  امل�صري عبد  والرئي�س  الأ�صود، و�صيرتاأ�صها بوتني  البحر 
التجارية  العالقات  لتعزيز  دولة   50 زعماء  وبح�صور  ال�صي�صي، 

وال�صيا�صية والثقافية. 
وتلفت ال�صحيفة اإىل اأن “مركز دو�صيه” للتحقيق ال�صتق�صائي، 
املركز يديره رجل  اأن  اإىل  الوثائق، م�صرية  يف لندن، ح�صل على 
الذي  للكرملني  امل��ع��ار���س  خودوركوف�صكي،  ميخائيل  الأع��م��ال 

يعي�س يف املنفى.  

بريطانيا، وفرن�صا، منها.  ولفت الكاتبان اإىل اأن هناك هدفاً اآخر 
ك�صفته الوثائق، وهو منع الثورات “املوؤيدة للغرب”، لفتًة اإىل اأن 
املحقق الأمريكي اخلا�س روبرت مولر اتهم لربوغجني، املعروف 
با�صم “طباخ بوتني” ب�صب عقود توفري الطعام للكرملني، بتنظيم 
دونالد  مل�صاعدة  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  مكثفة  حملة 
ترامب للفوز يف انتخابات 2016، فيما وفرت �صركته للتعهدات 

الأمنية “واغرن” مرتزقة للقتال يف �صوريا، واأوكرانيا. 
وتظهر وثائق عر�صها التقرير اأن بروغجني ربط هذه العمليات 
باأفريقيا، خللق مركز تاأثري ا�صرتاتيجي يف القارة، م�صرياً اإىل اأن 
“واغرن”،  بينها  وال�صركات، من  الأعمال  رج��ال  من  ع��دداً  هناك 
وُتن�صق ن�صاطاتها عرب وزارتي  ب�”ال�صركة”،  مرتبطة مبا يعرف 

اخلارجية والدفاع الرو�صيتني. 

ويك�صف الكاتبان اأن بوتني اأظهر اهتماماً بالقارة الأفريقية منذ 
بداية 2000، لكن العقوبات الغربية  على مو�صكو ب�صبب �صمها 
جتارية  وفر�س  اأ�صدقاء  عن  للبحث  دفعتها  القرم  جزيرة  �صبه 

وجيو�صيا�صية جديدة. 
يف  وب��ع��ث��ة  ع�صكري  ح�����ص��ور  ل��رو���ص��ي��ا  اأن  اإىل  ال�صحيفة  وت�����ص��ري 
ا�صرتاتيجياً”  ب�”املهمة  تو�صف  الو�صطى،  اأفريقيا  جمهورية 
و”املنطقة العازلة” بني ال�صمال امل�صلم واجلنوب امل�صيحي، وت�صمح 
لرو�صيا بالتو�صع يف القارة، فيما ح�صلت ال�صركات الرو�صية على 
عقود جمزية للتنقيب عن املعادن الثمينة، لفتًة اإىل اأن الكرملني 
اأعلن يف 24 مايو )اأيار( املا�صي نيته اإر�صال خرباء ع�صكريني اإىل 

الكونغو. 
دميرتي  ب��وت��ني،  با�صم  ال�صحايف  املتحدث  ع��ن  الكاتبان  وينقل 

•• لندن-وكاالت:

اإن  ح�صري  تقرير  يف  الربيطانية  “غارديان”  �صحيفة  ق��ال��ت 
بعالقات  اأف��ري��ق��ي��ة،  دول���ة   13 يف  وج��وده��ا  تعزيز  رو�صيا حت���اول 
اأ�صلحة، وحت�صري جيل جديد من  مع حكامها، وتوقيع �صفقات 

القيادات و”العمالء” ال�صريني. 
الوثائق ك�صفت  اإن  الكاتبان لوك هاردينغ وجي�صون بورك،  وقال 
اأن املهمة لزيادة التاأثري الرو�صي يف القارة يقودها رجل الأعمال 
له،  مقراً  بطر�صربغ  �صانت  من  يتخذ  ال��ذي  بروغجني،  يفغيني 
اإىل  م�صريين  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  الرو�صي  الرئي�س  م��ن  وامل��ق��رب 
اأن الهدف الرئي�صي من هذه اجلهود هو تقوية الوجود الرو�صي، 
مثل  ال�صابقة،  ال�صتعمارية  وال���دول  املتحدة  ال��ولي��ات  واإخ����راج 

رو�شيا حتاول �لتمدد يف 13 دولة �أفريقية...و�لهدف؟

اأنها  رغ��م  ال�صودانية،  املفاو�صات 
مل تتحرك ب�صكل فعال لدعم دور 
الحتاد الإفريقي، ح�صب “فورين 

بولي�صي«
واأك�������دت امل��ج��ل��ة الأم���ري���ك���ي���ة، اأن 
لوا�صنطن  ال���وح���ي���د  الج���ت���م���اع 
والأفارقة  الأورب���ي���ني  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 
اأي  عنه  ينتج  مل  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر 
بيان م�صرتك، اأو خريطة مل�صتقبل 
البالد التي تنجرف نحو م�صتقبل 

جمهول.
ال�صهل  احل���ل  اأن  امل��ج��ل��ة،  وت����رى 
وامل���ت���وق���ع ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة يف 
مبعوث  تعيني  ه��و  املقبلة،  الأي���ام 
ال�صودان،  يف  ل��وا���ص��ن��ط��ن  خ��ا���س 
ال���ذي ل��ن ت��ك��ون ل��ه مهمة كبرية، 
يجمع  ائ���ت���الف���اً  ���ص��ي��ب��ن��ي  ول���ك���ن���ه 
والأفارقة،  الأوروب�����ني  الن�صطاء 

لو�صع حلول يف املنطقة.
الوليات  توا�صل  اأن  املرجح  وم��ن 
واجلزرة  بالع�صا  التلويح  املتحدة 
للطرفني يف ال�صودان، حتى يتحقق 
حلكومة  ال�����ص��ل��ط��ة  ت�����ص��ل��ي��م  ل���ه���ا 
مدنية، وفتح الطريق لتعاون اأكرب 
ملكافحة  ال�������ص���وداين  اجل��ي�����س  م���ع 
ما  وامل��ت��ط��رف��ني، ح�صب  الإره�����اب 

ذكرت �صحيفة “العرب«. 
وا�صنطن  ف����اإن  امل��ت��اب��ع��ني،  ووف����ق 
ال��ت��ي متلك  اجل��ه��ة  ع��ل��ى  ت�صغط 
القرار الفعلي على الأر�س لتقدمي 
املفاو�صات،  اإجن��اح  ت�صهل  تنازلت 
حكومة  ت��دع��م  ك��ان��ت  واإن  لكنها، 
ال�صودان، فاإن انحيازها  مدنية يف 
لطرف �صيعيق التو�صل اإىل توافق 
بني طرفني ي�صعيان لإظهار اأنهما 

الأكر تاأثرياً على الأر�س.

املوظفة  ب�ص��������ري  �ص�������مر  وقالت 
لوكال����������ة  خا�ص�������ة  �ص�������ركة  يف 
منزل������ي  “األزم  ب��ر���س  ف��ران�����س 
القوات  وج��ود  من  قلق��������ة  لنني 
وه����ي  ال�����������ص�����وارع  الأم�����ن�����ي�����ة يف 

م�صلحة«.
فران�س  لوكالة  �صكان  ع��دة  وق��ال 
ب���ر����س اإن���ه���م ف�����ص��ل��وا ال���ب���ق���اء يف 
تعد  مل  الن��رتن��ت  لن  منازلهم 
بعد  العا�صمة  بالكامل يف  للعمل 
انقطاع �صبه كامل م�صاء الثنني، 
اأكر  املكاتب  يف  العمل  يجعل  ما 

تعقيدا.
ال�صركات اخلا�صة  ومددت بع�س 
ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر ح��ت��ى نهاية 

ال�صبوع.
وك����ان����ت ق������وى اع�������الن احل���ري���ة 
والتغيري قالت يف بيان اإنها قررت 
اعتبارا  امل���دين  الع�صيان  تعليق 
من م�صاء الثالثاء “على اأن يعود 
من  اع��ت��ب��ارا  ال��ع��م��ل  اإىل  �صعبنا 

�صباح الربعاء«.
جمل�س  دان  اآخ�������ر،  ج���ان���ب  م����ن 
الثالثاء  م�����ص��اء  ال����دويل  الأم����ن 
الأخرية  العنف  اأح��داث  ب�ص����������دة 
الدعوة  موجها  ال�ص����������ودان،  يف 
احلاكم  ال��ع�����ص��ك��ري  امل��ج��ل�����س  اىل 
الحتجاج  ح���رك���ة  وق��������������������������������ادة 
حل  اإيجاد  اأج����ل  من  معا  للعمل 

لالأزمة.

•• لندن-وكاالت:

يبدو اأن الأزمة بني فرقاء ال�صودان 
ن��ح��و الن���ف���راج، بعد  ب��ب��طء  تتجه 
واملجل�س  املعار�صة  زعماء  موافقة 
الع�صكري النتقايل على ا�صتئناف 
احلوار حللها. فيما دخلت الوليات 
املتحدة على خط الأزمة، لل�صغط 
على الفرقاء للجلو�س اإىل طاولة 

التفاو�س.
ودخ�����ل�����ت وا�����ص����ن����ط����ن ع����ل����ى خط 
اخلارجية  ب����اإع����الن  ال���و����ص���اط���ة، 
وزي����ر  م�����ص��اع��د  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة، 
تيبور  اأفريقيا  ل�صوؤون  اخلارجية 
���ص��ي��زور اخل��رط��وم قريباً،  ن��اج��ي، 
احل����وار  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  اإىل  ل���ل���دع���وة 
اإ�صناداً  تعك�س  خطوة  يف  ال�صيا�صي 
الوزراء  رئي�س  لو�صاطة  اأمريكياً 

الإثيوبي اآبي اأحمد.
ومن املقرر اأن يلتقي تيبور ناجي، 
خالل زيارته اإىل ال�صودان ممثلني 
واحلركة  الع�صكري  املجل�س  ع��ن 
الحتجاجية. ومن املقرر اأي�صاً اأن 
العتداءات  بوقف  ناجي  يطالب 
على املدنيني، وحث الأطراف على 
بالعودة  ي�صمح  ج��و  خللق  العمل 

للحوار
وبداأت بوادر ح�صن النوايا تتجلى 
الو�صيط  اإع��الن  ال�صودان، منذ  يف 
تعليق  الثالثاء،  م�صاء  الإثيوبي، 
ال��ع�����ص��ي��ان امل����دين م���ن ق��ب��ل قوى 
وا�صتئناف  وال���ت���غ���ي���ري،  احل���ري���ة 
احلوار جمدداً بني قوى الحتجاج 
الع�صكري  وامل��ج��ل�����س  امل���ع���ار����ص���ة، 

النتقايل.
الإثيوبي،حمود  امل��ب��ع��وث  واأب���ل���غ 

•• عوا�صم-اأ ف ب:
ط���ل���ب���ت جم���م���وع���ة م�����ن خ�����رباء 
املتحدة  الأمم  الإن�صان يف  حقوق 
اأم�����س اج���راء حتقيق امم��ي حول 
اعمال العنف املرتكبة يف ال�صودان 
م�صاملني”  “متظاهرين  ���ص��د 
كانوا يطالبون املجل�س الع�صكري 
الن�����ت�����ق�����ايل ب���ت�������ص���ل���ي���م احل���ك���م 

للمدنيني.
وا�صاف ه��وؤلء اخل��رباء اخلم�صة 
حجم  اإىل  “نظرا  ب�����ي�����ان  يف 
وخطورة انتهاكات حقوق الإن�صان 
اإل��ي��ه��ا و����ص���رورة التحرك  امل�����ص��ار 
ت�صعيد  دون  ل���ل���ح���وؤول  ���ص��ري��ع��ا 
جديد، نطلب من جمل�س حقوق 
م�صتقل  حت��ق��ي��ق  ف��ت��ح  الإن�������ص���ان 
حول انتهاكات حقوق الإن�صان ... 

يف ال�صودان«.
وُيفرت�س ان تقرر هذا التحقيق 
الأع�صاء   47 ال  ال��دول  اأك��ري��ة 
يف جمل�س المم املتحدة حلقوق 
جل�صته  �صيفتتح  والذي  الإن�صان، 
24 حزيران/يونيو يف  املقبلة يف 

جنيف.
ك��ذل��ك دع��ا اخل���رباء، مب��ن فيهم 
الإعدام  عمليات  ح��ول  امل��ق��ررون 
اأغني�س  ال���ق���ان���ون،  ن��ط��اق  خ����ارج 
التجمع  يف  واحل�������ق  ك������الم������ار، 
ال�صلمي وت�صكيل الهيئات، كليمان 
نياليتو�صي فول، واخلبري امل�صتقل 

الق�صايا  اأحياناً يف بع�س  واملفقود 
لفتت  ولكنها  ال��ه��ام��ة،  الإقليمية 
ال�������ص���ودان،  يف  ت��دخ��ل��ه��ا  اأن  اإىل 
ميكن اأن ي�صع الأم��ور على امل�صار 

ال�صحيح. 
واأ����ص���ارت امل��ج��ل��ة الأم��ري��ك��ي��ة، اإىل 
دارفور،  اأزمة  وا�صنطن مع  تعامل 
موؤكدَة اأن اإ�صرار الوليات املتحدة 
الب�صري،  ع���م���ر  حم���اك���م���ة  ع���ل���ى 
كان  الدولية،  للمحكمة  وتقدميه 
له اأبلغ الأثر يف اللتفاف الدويل 
وا�صنطن  لكن  املطلب،  ذلك  حول 
ب����ه، �صعار  ب��ع��د الإط����اح����ة  رف���ع���ت 
تتدخل  ومل  اأجنزت”،  “املهمة 

لتكمل ما بداأته.
اأن  بولي�صي”،  “فورين  وك�صفت 
ظاهرياً  تنحاز  املتحدة  ال��ولي��ات 
اإىل الحتجاجات املدنية ال�صلمية، 
ال���ك���وال���ي�������س، يغيب  ول���ك���ن خ��ل��ف 
الأمريكي،  ال������دور  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل 
وفقاً  اإل  وا���ص��ن��ط��ن  ت��ت��ح��رك  ول 

مل�صاحلها وح�صب.
اأي  تقدم  وا�صنطن، مل  اأن  واأك��دت 
نوع من التمويل اأو الدعم مل�صاعدة 
املتظاهرين ال�صودانيني لي�صبحوا 
وت����وح����ي����داً عند  اأك������ر ت��ن��ظ��ي��م��اً 
الع�صكري  املجل�س  م��ع  التفاو�س 

النتقايل. 
باللوم  الأم��ري��ك��ي��ة  املجلة  واأل��ق��ت 
لوقوفها  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  على 
�صامتة، ورف�صها التدخل لنتقال 

دميقراطي و�صلمي يف ال�صودان.
الدبلوما�صية،  ال���ن���اح���ي���ة  وم�����ن 
دع����م����ت ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة، يف 
الأفريقي،  الحت��اد  املا�صي  ال�صهر 
ب���اع���ت���ب���اره امل����ت����دخ����ل الأب����������رز يف 

ع��ن ال��و���ص��اط��ة الث��ي��وب��ي��ة م�صاء 
الع�صكري  املجل�س  اأن  ال��ث��الث��اء 
وح��رك��ة الح��ت��ج��اج ال��ت��ي تطالب 
بنقل ال�صلطة اىل املدنيني، وافقا 
اىل طاولة  ق��ري��ب��ا  ال���ع���ودة  ع��ل��ى 

املفاو�صات.
الطرفني  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  ُعلقت 
عدم  ب�����ص��ب��ب  اي���ار/م���اي���و   20 يف 
التو�صل اىل توافق حول ت�صكيلة 
على  البالد  تدير  انتقالية  هيئة 

مدى ثالث �صنوات.
املدين  الع�صيان  حملة  واأطلقت 
الح��د رغ��م القمع ال��ذي ب��داأ مع 
ف�س اعت�صام املحتجني اأمام مقر 
ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  قيادة 
وك����ان  ح����زي����ران/ي����ون����ي����و.   3 يف 
منذ  هناك  يحتجون  املعت�صمون 

6 ني�صان/ابريل املا�صي.
ج���اب مرا�صل  الرب���ع���اء  و���ص��ب��اح 
وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س اأح���ي���اء يف 
ان  ولح��ظ  ال�صودانية  العا�صمة 
حافالت كانت تنتظر الركاب عند 
وكذلك  املعتادة  توقفها  حمطات 

فتحت بع�س املتاجر اأبوابها.
الرئي�صي يف  ال��ذه��ب  ���ص��وق  ل��ك��ن 
يبدو  فيما  مغلقا  بقي  العا�صمة 
اأن بع�س ال�صكان ف�صلوا البقاء يف 
الكثيف  النت�صار  ب�صبب  منازلهم 
اأحياء  خمتلف  يف  الم���ن  ل��ق��وات 

املدينة.

ال��ذي يتوىل الو�صاطة منذ  دري��ر، 
الإثيوبي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  زي�����ارة  
الأ�صبوع  يف  لل�صودان  اأح��م��د،  اآب��ي 
املا�صي، ال�صحافيني يف اخلرطوم، 
النتقايل  الع�صكري  املجل�س  ب��اأن 
“وافق على اإطالق �صراح ال�صجناء 

ال�صيا�صيني، يف بادرة لبناء الثقة«
ومن جانبها، اأعلنت قوى احلرية 
وال���ت���غ���ي���ري ال���ت���ي ت���ق���ود احل�����راك 
املدين،  الع�صيان  تعليق  ال�صعبي، 
“حتى  ال�صيا�صي  الإ���ص��راب  ورف��ع 

اإ�صعار اآخر«.
اإىل  اخل������ا�������س  امل����ب����ع����وث  وق���������ال 
الأطراف  اإن  الثالثاء،  اخلرطوم، 
موا�صلة  على  واف��ق��ت  ال�صودانية 
جمل�س  ت�صكيل  ح���ول  امل��ب��اح��ث��ات 
“بناًء على ما مت  �صيادي انتقايل، 

التفاق عليه«.
املجل�س  ب����ني  اخل�������الف  و����ص���ج���ل 
ال���ع�������ص���ك���ري م�����ن ج����ه����ة، وق�����وى 
املعار�صة واملجتمع املدين من جهة 
القمع  اإثر  دامياً،  اأخرى، منعطفاً 
اخلرطوم  يف  لالعت�صام  العنيف 
يف 3 يونيو)حزيران(، وبعد اأربعة 
اأيام من تلك الواقعة، و�صل رئي�س 
اإىل اخلرطوم،  الإث��ي��وب��ي  ال���وزراء 
الأثناء دعت حركة الحتجاج  ويف 
ب���داي���ة من  م�����دين،  ع�����ص��ي��ان  اإىل 

الأحد املا�صي.
العت�صام  ف�س  وا�صنطن  واأدان���ت 
اأمام مقر وزارة الدفاع باخلرطوم 
3 ي��ون��ي��و)ح��زي��ران( اجل���اري،  يف 
الذي خلف الع�صرات من ال�صحايا 
يطالبون  ال���ذي���ن  امل��ح��ت��ج��ني  م���ن 
املجل�س الع�صكري بت�صليم ال�صلطة 

اإىل حكومة مدنية

نون�صي،  اأري�صتيد  ال�صودان،  حول 
“املجل�س الع�صكري النتقايل اىل 
احل��ق يف حرية  اح���رتام وحماية 

التجمع ال�صلمي«.
“طبقا لتعليمات الحتاد  واكدوا 
املجل�س  ع��ل��ى  يتعني  الأف��ري��ق��ي، 
الع�صكري النتقايل ان ي�صارع اىل 
ت�صليم ال�صلطة اىل �صلطة مدنية. 
وهذا ما �صيتجنب وقوع ال�صودان 
مبزيد من ال�صرعة يف هاوية على 

�صعيد حقوق الن�صان«.
ب��ع��د الإط����اح����ة ب��ال��رئ��ي�����س عمر 
اأبريل  ن��ي�����ص��ان/   11 يف  الب�صري 
م���ن ق��ب��ل اجل��ي�����س حت���ت �صغط 
اإنهاء  املتظاهرون  رف�س  ال�صارع، 
حتركهم، مطالبني بنقل ال�صلطة 

اإىل املدنيني.
وتوقفت املحادثات بني اجلانبني 
عدم  ب�����ص��ب��ب  اي���ار/م���اي���و   20 يف 
هيئة  ت�������ص���ك���ي���ل  ع���ل���ى  الت������ف������اق 
انتقالية يفرت�س اأن حتكم البالد 

ثالث �صنوات.
اجلانبني  بني  املواجهة  واتخذت 
منعطفا دمويا مع ف�س اعت�صام 
ح����زي����ران/  3 يف  اخل����رط����وم  يف 

اأربعة  ال��ق��م��ع  وا���ص��ت��م��ر  ي��ون��ي��و. 
اأي����ام. وذك���ر اأط��ب��اء م��ق��رب��ون من 
قادة الحتجاج، ان 118 �صخ�صا 
قتلوا وان اأكر من 500 اأ�صيبوا 
 61 ب�  ال�صلطات  وتقدر  بجروح. 

حتقيقاً مل�صاحلها، فبعد اأن اأعربت 
تاأييدها  ع���ن  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ودعمت  الح��ت��ج��اج��ي��ة،  ل��ل��ح��رك��ة 
غ�صت  اخل��رط��وم،  يف  املعت�صمني 
الدامية،  الأح�����داث  ع��ن  ب�����ص��ره��ا 
القيادة  اع��ت�����ص��ام  ف�����س  خ���ا����ص���ًة 
ال��ع��ام��ة، ح�����ص��ب م��ا ذك��رت��ه جملة 

“فورين بولي�صي«.
ال�صوء  الأمريكية،  املجلة  واألقت 
املنقو�س،  الأم��ري��ك��ي  ال���دور  على 

حتى  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  ومت��ي��ل 
ل�صحيفة  ت���ق���ري���ر  وف������ق  الآن، 
احلياد،  اإىل  اللندنية،  “العرب” 
فيها  م�صوؤولني  ت�صريحات  لكن 
تدعم فكرة ت�صريع ت�صليم ال�صلطة 
حل��ك��وم��ة م��دن��ي��ة، وه���و م��ا جعلها 
اأق����رب اإىل م��وق��ف امل��ع��ار���ص��ة منه 

اإىل املجل�س الع�صكري.
اأهمية انحياز  وقلل متابعون، من 
الع�صكري،  املجل�س  �صد  وا�صنطن 

املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  م��ع��ت��ربي��ن 
تعول على وجود موؤ�ص�صة ع�صكرية 
ال�صودان،  يف  وم��ت��م��ا���ص��ك��ة  ق���وي���ة 
للتعاون معها يف مكافحة الإرهاب 
احلفاظ  تريد  لذلك  املنطقة،  يف 
للمجل�س  الأم����ن����ي  ال�������دور  ع���ل���ى 
�صيا�صية  واج��ه��ة  دون  الع�صكري، 

مبا�صرة.
حيدر  ال�صوداين  الباحث  واعترب 
وا�صنطن  اأن  ع����ل����ي،  اإب����راه����ي����م 

حري�صة على الأمن وال�صتقرار يف 
ال�صودان، لأنه يقع يف منطقة ذات 
وبلد  كبرية،  ا�صرتاتيجية  اأهمية 
القرن  م��ن��ط��ق��ة  يف  “املفتاح  ي��ع��د 
اأمريكا  النهاية  ويف  الأف��ري��ق��ي.. 
مع من يراعي م�صاحلها، ب�صرف 
احلكم”،  ن��ظ��ام  ه��وي��ة  ع��ن  النظر 

وفق تقرير �صحيفة “العرب«.
ت�صعى  وا�صنطن  اأن  ال��وا���ص��ح  م��ن 
ال�������ص���ودان  يف  الأزم���������ة  ح����ل  اإىل 

احلاك��������م  النتقال�����������ي  الع�صكري 
ف���ي البالد.

وب��ع��د ث��الث��ة اأي���ام م��ن �صلل �صبه 
اأع���ل���ن ممثل  ال��ع��ا���ص��م��ة،  ت����ام يف 

عدد القتلى، منهم 49 ب� “ذخرية 
حية” يف اخلرطوم.

وواف����ق ال��ط��رف��ان ال��ث��الث��اء على 
ا�صتئناف املناق�صات.

ه����ذا وب�������داأت احل���ي���اة ت���ع���ود اىل 
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا الرب������ع������اء ب����ب����طء يف 
ي������زال  ل  ح��ي��ث  اخل��رط��������������������������وم 
المني������ة  الق�������وات  ت������واج���د 

احلرك��ة  اع������الن  غ������داة  ك��ث��ي��ف��ا 
الع�صيان  ان���ه���اء  الح��ت��ج��اج��ي��ة 
لبقاء  اأط���ل���ق���ت���ه  ال������ذي  امل������دين 
املجل��������س  ع����ل����ى  ال�������ص���غ�����������ط 

ومتيل اإدارة ترامب حتى الآن اإىل احلياد

�لو�شاطة �الأمريكية يف �ل�شود�ن.. �لدور �ملنقو�س

احلياة تعود ببطء اإىل طبيعتها يف اخلرطوم 

مطالب بتحقيق دويل بالعنف يف �ل�شود�ن 

كاد منا�سروه يعدمون رئي�ض حزب ال�سعب اجلمهوري 

كيف عزز �أردوغان ثقافة �لعنف �ل�شيا�شي يف تركيا؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

مقال  يف  بكديل  ب���وراك  ال�صحايف  اأ���ص��ار 
اإن�صتيتيوت”  “غايت�صتون  معهد  ن�صره 
العنف  ث��ق��اف��ة  ت��ن��ام��ي  اإىل  الأم���ري���ك���ي 
حزب  حكم  ظ��ل  يف  تركيا  يف  ال�صيا�صي 
طيب  رج��ب  ورئي�صه  والتنمية  العدالة 

اإىل  يذهبون  الأك���ر حت�صراً  ال���دول  يف  امل��واط��ن��ني  اأن  بكديل  ي�صرح  اأردوغ�����ان.  
�صناديق القرتاع يوم النتخابات، ثم يدلون باأ�صواتهم قبل العودة اإىل منازلهم، 
بع�صهم  العمل،  اإىل  يذهبون  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  ويف  النتائج.  ع��ن  الأخ��ب��ار  ومتابعة 
م�صروراً والبع�س الآخر خائب الظن، حتى موعد النتخابات التالية. ولكن ذلك 
ل يح�صل يف تركيا ذلك اأن ال�صباق ال�صيا�صي فيها ي�صبه احلرب اأكر مما ي�صبه 

تناف�صاً دميوقراطياً.
يكمن اأحد اأ�صباب ذلك يف هيمنة �صيا�صات الهوية على البالد، والتي متتد جذورها 
الأحزاب.  متعددة  دول��ة  اإىل  تركيا  تطورت  حيث  املا�صي،  القرن  خم�صينات  اإىل 

وي�صتمر ال�صراع بني “نحن” و “هم” منذ ذلك التاريخ.
واإن  ثمة ثقافة تربمج غالبية اجلماهري غري املثقفة على حتويل راأي “الآخر”، 
اإن ال�صتقطاب املجتمعي العميق،  مل يكن ذلك ممكناً، تربجمها لإيذاء “الآخر”. 

منذ و�صول حزب العدالة والتنمية اإىل احلكم، تو�صع اإىل م�صتويات خميفة.
�صبتمرب  ويف  م�صادفة،  املعار�صون  ال�صحافيون  يواجهها  التي  احل��وادث  لي�صت 
)اأيلول( 2015، هاجمت جمموعة من احلزب احلاكم مقرات �صحيفة حرييت،  

اأو�صع ال�صحف انت�صاراً يف تركيا وكانت تابعة للمعار�صة. 
لو  كما  التكبري،  �صيحات  مطلقني  واحل��ج��ارة،  بالع�صي،  النوافذ  احل�صد  حطم 
كانوا يف حرب دينية. يف الواقع، ظن احل�صد اأنه كان يخو�س حرباً مماثلة، لأنها 
كانت �صحيفة علمانية منتقدة لأردوغان. ولفرتة طويلة، �صاهدت القوى الأمنية 
احلوادث بفريق وحيد من ال�صرطة. اأنزل احل�صد العلم عن جمموعة دوغان التي 

عنا�صر  من  املزيد  ُن�صر  متكررة،  مطالب  وبعد  واأحرقته.  حرييت  متلك  كانت 
ال�صباب  فرع  ورئي�س  ا�صطنبول  احل��زب احلاكم عن مدينة  نائب  كان  ال�صرطة.  
تويرت:  ع��رب  وق��ال  احل�صد.  �صمن  ك��ال��ني،  بوينو  الرحيم  عبد  نف�صه  احل��زب  يف 
اآيات من القراآن لأجل  اأمام حرييت ونحن نن�صد  “نتظاهر �صد الأخبار الكاذبة 
ويعلق بكديل على ما ح�صل باأن مهاجمة �صحيفة كان عماًل جهادياً  �صهدائنا”. 
عند هوؤلء. بعد �صهر، كان اأحمد هاكان، كاتب عمود يف �صحيفة حرييت ومقدم 
برامج يف �صبكة �صي اأن اأن تورك خارج منزله. ولحق اأربعة رجال يف �صيارة �صوداء 

هاكان حني كان عائداً اإىل منزله قبل العتداء عليه بالقرب منه. 
عولج الإعالمي من اأنف و�صلوع مك�صورة. وقبل اأ�صهر قليلة من هذه احلوادث، 
اتهم اأردوغ��ان مالك حرييت باأنه “حمب لالنقالب” واتهم ال�صحافيني باأنهم 

وتاأ�صف الكاتب لأن الآونة الأخرية مل تكن اأكر �صلمية. “دجالون”. 
31 مار�س )اآذار(، حني ذهب الأت��راك اإىل �صناديق القرتاع لنتخاب روؤ�صاء  يف 
115 �صخ�صاً،  اأ�صخا�س وجرح   6 اأدى العنف يف يوم واحد اإىل مقتل  بلدياتهم، 
�صرباً بالع�صي، اأو طعناً بال�صكاكني، اأوباإطالق النار. بعد اأيام قليلة، ارتفع عدد 
حزب  رئي�س  يعدمون  اأردوغ���ان  منا�صرو  ك��اد  حديث،  عنيف  عر�س  يف  القتلى.  
ذهب  املا�صي،  )ني�صان(  اأبريل  ففي  اأوغلو.  كيليت�صدار  كمال  اجلمهوري  ال�صعب 
كيليت�صدار اأوغلو اإىل بلدة �صغرية قريبة من اأنقرة حل�صور جنازة جندي ق�صى 
خالل مواجهات مع مقاتلني انف�صاليني اأكراد، وهناك تعر�س للهجوم من قبل 
بعدها، حا�صر احل�صد  اإىل منزل قريب حلمايته.  ح�صد قومي، ومتت مرافقته 
املنزل، وهتف مطالباً باإحراقه وهدمه. وتبني اأن الرجل الذي لكم اأوغلو، م�صوؤول 

يف حزب العدالة والتنمية.
�صاريغون  ع��ث��م��ان  امل��ه��اج��م  ع���ن  اأُف�������ِرج 
مبا�صرة بعد احتجازه لفرتة وجيزة. ويف 
اليوم التايل اأ�صبح بطاًل. وتقاطر حمبو 
يديه  لتقبيل  م��زرع��ت��ه  ع��ل��ى  اأردوغ������ان 
مظهرين له اأعلى درجات الحرتام، بعد 

هجومه على زعيم املعار�صة. 
اأي  اأيديولوجيا الدولة املهيمنة  كل ق�صية عنف �صيا�صي مرت بال عقاب ل�صالح 
)اأيار(،  مايو  التالية. ففي  الق�صية  بروز  ت�صجع  املقد�س،  وزعيمها  الإ�صالموية، 

هوجم �صحايف ناقد حلكومة اأردوغان، وحلفائه القوميني وُعولج يف امل�صت�صفى. 
تعر�س  دم���رياغ،  �صليم  ي���اوز  العمود  ك��ات��ب  اأن  اإىل  ت�صاغ  يني  �صحيفة  واأ���ص��ارت 
بعدما  باي�صبول  م�صارب  ا�صتخدموا  اأ�صخا�س،  �صتة  اأو  خم�صة  يد  على  لل�صرب 

ظهر يف عر�س تلفزيوين. وهرب املعتدون ب�صيارة.
�صخ�صت اإ�صابة غوكنور دامات 34 عاماً التي تعمل يف جمال التجميل، ب�صرطان 
الثدي يف 2017، اأطلت ال�صيدة عرب �صا�صات التلفزيون باكية قائلًة، اإن الأطباء 
اأردوغان  تعاطف  دام��ات  ك�صبت  اأ�صهر.  �صتة  اأك��ر من  تعي�س  لن  باأنها  اأخ��ربوه��ا 

وال�صعب، وتلقت دعوة لزيارة الرئي�س الذي و�صفها ب� “ربيبته«.
اأعمالها، و�صفيت  اأ�صبحت دامات مدللة لدى منا�صري احلزب احلاكم، ازدهرت 
املر�صح  دولرات حلملة   3.50 ب�  اأخ��رياً  لكنها تربعت  املر�س.  بعد �صراعها مع 

املعار�س يف انتخابات ا�صطنبول. 
ينتقدون  اأردوغ���ان  موؤيدي  جعل  ما  اجلمهور  بني  بطريقة  تربعها  خرب  انت�صر 
ت�صرفها. وحني و�صلت اإىل منزلها اقرتب منها رجل و�صاألها: “هل اأنت �صجاعة؟” 

ثم طعنها يف �صاقها. املهاجم، مثل معظم الآخرين، بقي جمهاًل.
وختم بكديل قائاًل اإن تركيا مل تكن يوماً بالن�صج ال�صيا�صي والت�صامح والثقافة 
التي تتمتع بها الدمنارك اأوالرنويج، لكنها تقرتب ب�صكل خطر لتكون مثل اإحدى 

جارتيها، يف اجلنوب اأو يف ال�صرق.

�الحتاد �الأوروبي يذّكر 
بريطانيا مب�شتحقاتها �ملالية  

•• بروك�صل-اأ ف ب:

املالية حتى  اأم�س بريطانيا بان عليها دفع م�صتحقاتها  املفو�صية الأوروبية  ذّكرت 
يف حال خروجها من الحتاد الوروبي بدون اتفاق، وهو اأحد “ال�صروط امل�صبقة” 
املفو�صية  وقالت  الطرفني.  بني  امل�صتقبل  يف  جت��اري  اتفاق  حول  مفاو�صات  لفتح 
“احرتام  لندن �صمان  اإنه على  اتفاق  بدون  ال�صتعدادات لربيك�صت  بيان حول  يف 
اللتزامات املالية التي قطعتها بريطانيا ب�صفتها دولة ع�صو«. واأ�صافت املفو�صية 
اأن هذا ال�صيناريو يبقى “يف الواقع نتيجة حمتملة” يف 31 ت�صرين الأول اكتوبر، 
املتعلق  النهائي خلروج بريطانيا من الحتاد الأوروب��ي. وياأتي هذا املوقف  املوعد 
بفاتورة بريك�صت، الذي �صبق لرئي�س املفو�صية الأوروبية جان-كلود يونكر اأن اأعلنه 
اأمام الربملان الأوروب��ي يف مطلع ني�صان ابريل، و�صط �صباق خالفة رئي�صة الوزراء 
الربيطانية ترييزا ماي. وكان بوري�س جون�صون املر�صح الوفر حظا خلالفة رئي�صة 
الوزراء هدد بعدم دفع الفاتورة امل�صتحقة لالحتاد، وهي الت�صوية املن�صو�س عليها 
يف اتفاق الطالق، ما مل يوافق الحتاد الأوروبي على �صروط اأف�صل خلروج بالده. 
وتذكر املفو�صية اأنه يف حال خروج بدون اتفاق وبدون فرتة انتقالية، “على اململكة 
لفتح  م�صبق  ك�صرط  بالنف�صال،  مرتبطة  اأ�صا�صية  م�صائل  ثالث  معاجلة  املتحدة 
ح�صا�صية.  الأك��ر  تعّد  التي  امللفات  هي  الثالث  وامل�صائل  م�صتقبلية«.  حم��ادث��ات 
امليزانية  اإط���ار  2020 يف  امل��ال��ي��ة حتى ع��ام  اح���رتام الل��ت��زام��ات  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
املتعددة ال�صنوات لالحتاد الأوروب��ي، يجب على بريطانيا حماية حقوق املواطنني 
العظيمة”  اجلمعة  اتفاق  على  “احلفاظ  اأي  الإيرلندية،  واحل��دود  اليرلنديني 

الذي يعتربه الحتاد الأوروبي �صرورياً “ل�صالمة ال�صوق املوحدة«.
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�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/2953 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/06/19 الربعاء  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده �سركة �سكاريان لقطع غيار ال�سيارات )ذ. م. م(  او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�سف                �سعر التقييم  

                                        معدات قطع غيار مركبات                   90،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

•• م�صقط-الفجر

 انطلقت �صباح اأم�س الأول الثالثاء دورة اإ�صابات 
ال��ت��ي تنظمها  ال��ري��ا���ص��ي��ة  امل���الع���ب وال��ت��اأه��ي��ل 
الأوملبية  باللجنة  الُعمانية  الأوملبية  الأكادميية 

الُعمانية وت�صتمر حتى اليوم  اخلمي�س.
ت�صمنت ال��دورة عدة حماور ممثلة يف الت�صريح 
الركبة  وم��ف�����ص��ل  ال���ف���ق���ري  ل��ل��ع��م��ود  الأويل 

والكتف والكاحل، وميكانيكية احلركة املف�صلية 
الأربطة  واإ�صابات  والأط��راف،  الفقري  بالعمود 
الع�صلية  الإ�صابات  اإىل  بالإ�صافة  والع�صالت، 
وطرق  الأول��ي��ة  الإ�صعافات  عن  ونبذة  ال�صائعة، 
والتجارب  والأب���ح���اث  الإ���ص��اب��ات،  م��ع  التعامل 
احل��دي��ث��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع الإ����ص���اب���ات، واأمن���اط 
الريا�صية،  الإ�����ص����اب����ات  يف  احل���دي���ث���ة  ال���ع���الج 
طرق  لإح�����دى  تف�صيلي  ���ص��رح  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

ب��ال��رب��اط ال��ري��ا���ص��ي )م��ف�����ص��ل الركبة  ال��ع��الج 
والكاحل(. 

الُعمانية  الأوملبية  الأكادميية  نظمت  وق��د  ه��ذا 
منذ بداية العام 4 دورات خمتلفة �صمن اأجندتها 
ال�صنوية وهي برنامج القانون والريا�صة، ودورة 
حتى  �صت�صتمر  التي  املتقدمة  الريا�صية  الإدارة 
كرة  مدربي  ودورة  ال��ق��ادم،  نوفمرب  �صهر  نهاية 
اللجنة  م��ع  بالتعاون  تنظيمها  مت  وال��ت��ي  ال��ي��د 

الُعمانية للت�صامن الأوملبي، بالإ�صافة اإىل دورة 
اإدارة وتنظيم الفعاليات الريا�صية. 

 و�صتنظم الأكادميية يف �صهر يونيو اجلاري دورة 
الأ�صاليب احلديثة يف اإدارة املخاطر الريا�صية يف 
ريا�صة النخبة، ودورة الريادة والبتكار يف اإدارة 
املن�صاآت الريا�صية يف �صهر يوليو القادم، على اأن 
�صبتمرب  �صهر  م��ن  املتبقية  ب��راجم��ه��ا  ت�صتكمل 

وحتى دي�صمرب.

•• ال�صارقة -الفجر

     عقد جمل�س اإدارة نادي ال�صارقة 
الثقايف لل�صطرجن اجتماعه العادي 
�صعود  ال�صيخ  برئا�صة  النادي  مبقر 
النادي  رئي�س  املعال  عبدالعزيز  بن 

وبح�صور اأع�صاء جمل�س الإدارة  .
الإجنازات  املجل�س على  حيث اطلع 
املو�صم  خ��الل  ال��ن��ادي  حققها  التي 
وعلى   2019-2018 الريا�صي 
راأ����ص���ه���ا ح�����ص��ول ال���ن���ادي ع��ل��ى درع 
والذي   2018 لعام  العام  التفوق 
يج�صد فوز النادي مبعظم البطولت 
خالل  ال��ل��ع��ب��ة  احت����اد  نظمها  ال��ت��ي 
املو�صم وليح�صل النادي على الدرع 
التوايل  على  التا�صع  للعام  ال��ع��ام  
وكذلك ح�صول لعبي النادي على 
ال��ن��ا���ص��ئ��ني وبطولة  ف���رق  ب��ط��ولت 
للنا�صئني  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ك���ا����س 
وبع�س البطولت الفردية الأخرى 
اإجن������ازا   30 ب���ل���غ ع����دده����ا  وال����ت����ي 
بالإ�صافة اإىل الإجنازات التنظيمية 
النادي وعلى  التي حققها  الأخ��رى 
ال�صارقة  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  راأ����ص���ه���ا 

ما�صرتز  ال�صارقة  وبطولة  الدولية 
�صاحب  اىل  الإدارة  جمل�س  رف��ع  و 
اهلل  حفظه  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو 
ببالغ ال�صكر والتقدير على مكارمه 

الدائمة للنادي ولالعبني  . 
لل�صباب  م����درب����ني  م����ع  ال���ت���ع���اق���د 

والنا�صئني 
التعاقد  الإدارة  جمل�س  اعتمد  كما 
الأ���ص��ت��اذ الدويل  امل���درب  ر�صميا م��ع 
اف�صرتاتو�س  ال���ك���ب���ري  ال���ي���ون���اين 
ج��ري��ف��ا���س   ل��ي��ك��ون م���درب���ا خا�صا 
ب��ال��ن��ادي ومديرا  ال�����ص��ب��اب  ل��ف��ري��ق 
لأك����ادمي����ي����ة ال�������ص���ارق���ة ال���دول���ي���ة 
اف�صل  من  يعترب  حيث  لل�صطرجن 
�صابق  و�صكرتري  العامليني  امل��درب��ني 
بالحتاد  ال��دول��ي��ة  امل��درب��ني  للجنة 
الدويل وحا�صل على ارفع ال�صهادات 

التدريبية العاملية . 
التعاقد  الإدارة  جمل�س  اع��ت��م��د  و 
مع الأ�صتاذ الدويل املغربي خمل�س 
النا�صئني  ف��رق  لتدريب  ال��ع��دن��اين 
بالنادي ويعترب العدناين من اف�صل 
الالعبني العرب الذين ح�صلوا على 
بطولت دولية ومار�صوا التدريب يف 

الفرتة الأخرية حيث يتوقع اجلهاز 
الفني للنادي حتقيق نتائج مرموقة 

من خالل التعاقد مع العدناين .
اك�����ادمي�����ي�����ة ال���������ص����ارق����ة ال����دول����ي����ة 

لل�صطرجن 

العمل من  الإدارة  كما قرر جمل�س 
املواطنني  ال���الع���ب���ني  ج����ذب  اج����ل 
باأكادميية  ل��ل��ت��دري��ب  وامل��ق��ي��م��ني 
لل�صطرجن   ال����دول����ي����ة  ال�������ص���ارق���ة 
وتو�صيع  ن�����ص��ر  اأج�����ل  م���ن  وال��ع��م��ل 

ال�صطرجن  للعبة  امل��م��ار���ص��ني  رق��ع��ة 
اجلن�صيات  ول���ك���اف���ة  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ال���ع���رب���ي���ة والأج����ن����ب����ي����ة ول���ي���ك���ون 
ل��ل�����ص��ط��رجن مناره  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي 
�صطرجنية وعالمة م�صيئة ثقافيا 

اىل  ا�صتنادا  وريا�صيا  و�صطرجنيا 
ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 

ال�صارقة حفظه اهلل .  
على  الإدارة  جم��ل�����س  اط��ل��ع  ك��م��ا    
الريا�صية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ن���ت���ائ���ج 

التي  والج���ت���م���اع���ي���ة  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
�صهر رم�صان  النادي خالل  نظمها 
ك���اف���ة لعبي  امل����ب����ارك مب�������ص���ارك���ة 
ال����ن����ادي ومب���ت���اب���ع���ة م����ن رئ���ي�������س و 
واملدربني  الإدارة  جمل�س  اأع�����ص��اء 
راأ�صها  وع���ل���ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 
الدولية  ال�����ص��ارق��ة  ب��ط��ول��ة  تنظيم 
رعاية  حت����ت  ل��ل�����ص��ط��رجن  ال24 
اهلل  حفظه  احلاكم  ال�صمو  �صاحب 
البطائح  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  وك���ذل���ك 
الدولية الأوىل لل�صطرجن والتعاون 
الدولية   مليحة  بطولة  تنظيم  يف 
لل�صطرجن وعدد اآخر من الأحداث 
بالنادي  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
بالإ�صافة اإىل م�صاركة لعبي النادي 
يف بطولة الوفاء لزايد التي نظمها 
نادي دبي لل�صطرجن وبطولة نادي 
احتاد  تنظيم  الهمم  لأ�صحاب  دبي 
بطولة  يف  ال��ن��ادي  و���ص��ارك  اللعبة 
فتيات  ن��ادي  نظمها  التي  الت�صامح 

ال�صارقة لل�صطرجن .
الو�صطى  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال��ل��ع��ب��ة  ن�����ص��ر   
وال�����ص��رق��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س 

ال�صارقة الريا�صي 

الن�صاط  الإدارة  جمل�س  ت��اب��ع  كما 
لعبة  وت���ع���ل���ي���م  ب���ن�������ص���ر  اخل�����ا������س 
ال�صارقة  مناطق  بكافة  ال�صطرجن 
ال�صارقة  جم��ل�����س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اف��ت��ت��اح قاعة  ال��ري��ا���ص��ي ح��ي��ث مت 
الالعبني  وج���ذب  اللعبة  ل��ت��دري��ب 
بجهود  احلمرية  ن���ادي  يف  ال�صغار 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  م��ن  وم��ب��ارك��ة 
احل��م��ري��ة ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ص��ي ومت 
الدولية  ال��ب��ط��ائ��ح  ب��ط��ول��ة  تنظيم 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل�����ص��ط��رجن  الأوىل 
الريا�صي  ال��ب��ط��ائ��ح  ون����ادي  ب��ل��دي��ة 
ع��دد من  م��ع  التعاون  و مت  الثقايف 
املدار�س مبنطقة كلباء و خورفكان 
الو�صطى  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ع��م��ل  لي�صمل 

وال�صرقية لن�صر لعبة ال�صطرجن  .
كما اعتمد جمل�س الإدارة عددا من 
للنادي  واملالية  املحا�صبية  التقارير 

عن الفرتة املا�صية  . 
ع����ددا  الإدارة  جم��ل�����س  ن���اق�������س  و 
الأخ������رى واتخذ  امل��و���ص��وع��ات  م���ن 
�صرح   .. ب�صاأنها  الالزمة  ال��ق��رارات 
الأمني  املدفع  عي�صى  جمال  بذلك 

العام للنادي . 

•• ال�صارقة _ مليحة-الفجر

جدد نادي مليحة الريا�صي م�صاء اأم�س الأول تعاقده 
وللمو�صم الرابع على التوايل مع املدرب الوطني بدر 
ال�صالت.   ق��دم  ك��رة  ال��زرع��وين كمدير فني لقطاع 
عدد  بح�صور  النادي  مقر  يف  العقد  توقيع  وج��رى 
من قيادات النادي والكوادر الفنية والدارية لفريق 
قدم ال�صالت . واأكد م�صبح بالعجيد الكتبي رئي�س 
على  العقد  اإم�صاء  بعد  مليحة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اأهمية دور الكابنت بدر الزرعوين وما يتحلى به من 
يتمتع  وما  عديدة  واإجن���ازات  عالية  ريا�صية  كفاءة 
اأ�صرة نادي مليحة  اأن  اإىل  واأ�صار  به من خلق عايل 

بو�صفة  ال���زرع���وين  م��ع  ال��ت��ع��اون  ب��ت��وا���ص��ل  �صعيدة 
تواجده  ا�صتمرار  واأهمية  النادي   اأ�صرة  واح��دا من 
�صمن كوادر نادي مليحة الفنية املميزة.  واأو�صح اأن 
وا�صرتاتيجية  روؤية  ميتلك  الزرعوين  بدر  الكابنت 
لتمتعه  نظرا  بالنادي  ال�صالت  القدم-  لكرة  فنية 
ب��خ��ربة عالية ك��ب��رية يف ه��ذا امل��ج��ال م��ا ي��زي��د على 
اأحد ع�صر عاما بالإ�صافة اإىل ال��دورات التي دخلها 
خالل م�صريته ما اأهله اأن ي�صبح حما�صرا يف جمال 
بالعجيد  م�صبح  واأ���ص��ار  امل���درب���ني.   ودورات  ور����س 
مو�صما  يكون  �صوف  القادم  املو�صم  هذا  ب��اأن  الكتبي 
لكرة  الأول  الفريق  م�صتوى  على  للنادي  ا�صتثنائيا 
القدم ال�صالت وكذلك على م�صتوى فريق ال�صباب 

لكرة القدم ال�صالت. وقد اأطلقنا على هذا املو�صم 
اأنه �صيكون مو�صم احل�صاد لنادي مليحة بحول اهلل 
وقوته. من جهته اأعرب الكابنت بدر الزرعوين عن 
الأول  الفريق  قيادة  ملهمة  توليه  مبوا�صلة  �صعادته 
ل��ك��رة ق���دم ال�����ص��الت ل��ل��ع��ام ال���راب���ع ب��ن��ادي مليحة 
اأنها متثل  اإذ  اأن مهمته هذه املرة خمتلفة  مو�صحاً 
ا�صتكمال م�صوار حتقيق الجنازات وموا�صلة اإعداد 
الفريق للمناف�صة م�صيدا بجهود ودعم جمل�س اإدارة 
م�صبح  الدارة  جمل�س  رئي�س  وم��ن  مليحه  ن���ادي 
بالعجيد الكتبي لتوفري خمتلف الدعم لفريق كرة 
مليحة  ن��ادي  طموحات  يحقق  اأن  ومتنى  ال�صالت 

واأن يكون عند ح�صن ظن وثقة اإدارة النادي.

•• القاهرة-الفجر

عندما تنطلق الن�صخة الثانية والثالثني من بطولة 
الأمم الفريقية لكرة القدم يف احلادي والع�صرين 
من ال�صهر اجلاري من القاهرة، �صوف يكون اجلميع 
على املوعد مع رقمني جديدين ي�صجالن لأول مرة 
يف ت��اري��خ ه��ذه البطولة احل��اف��ل ال���ذي ب���داأ يف عام 
بطولت  اأق���وى  م��ع  الآن  حتى  وا�صتمر   ،1957
بوجود  اخلا�س  هو  الأول  الرقم   . ال�صمراء  القارة 
فيها يحملون لقب  امل�����ص��ارك��ني  م��ن  اث��ن��ني  لع��ب��ني 
هداف الدوري الإجنليزي “الربمييري ليج” اأقوى 
ال�صنغايل  هما  اجل����اري،  للعام  العاملية  ال���دوري���ات 
�صيقود منتخب  ال��ذي  ليفربول  �صاديو ماين لعب 
الإفريقي،  املونديال  يف  الترياجنا”  “اأ�صود  ب��الده 
ومهاجم  ليفربول  لع��ب  �صالح  حممد  وامل�����ص��ري 
الثاين  للعام  باللقب  يحتفظ  ال��ذي  م�صر  منتخب 
الالعب  البطولة  عن  �صيغيب  فيما  ال��ت��وايل،  على 
الذي  الأر�صنال  فريق  ه��داف  اأوبامياجن  اجلابوين 
هدايف  كاأف�صل  الذهبي  احل��ذاء  بجائزة  معهما  فاز 
ال�����دوري الإجن���ل���ي���زي ل��ع��دم ت���اأه���ل م��ن��ت��خ��ب بالده 
�صجل  كالهما  و���ص��الح  م��اين  البطولة.  لنهائيات 
الدوريات  اأق��وى  ليج”  “الربمييري  يف  هدفا   22
الأوروبية والعاملية، وبرغم الألقاب الفردية الكثرية 
من  القيا�صي  والرقم  ليفربول  لعبو  حققها  التي 
اأنهما  النقاط الذي حققه الفريق “97 نقطة” اإل 
لتفوق  نظرا  املنق�صي،  املو�صم  يف  اللقب  يحققا  مل 
 “  98 “ النقطة  وبلوغه  �صيتي  مان�صي�صرت  ن��ادي 
بعد اجلولة الأخرية .. وكان حممد �صالح قد فاز 
بلقب الهداف منفردا يف الدوري الإجنليزي املو�صم 
يف  جن��اح��ه  بعد  الذهبي  احل���ذاء  ون���ال  املا�صي  قبل 
القيا�صي  الرقم  اأم��ا  م��رة.   32 اخل�صوم  �صباك  هز 
ال��ث��اين فهو اخل��ا���س بثالثة لع��ب��ني ي�����ص��ارك��ون يف 
اأع�صاء  �صمن  كلهم  مرة  لأول  الفريقية  البطولة 
ال��ف��ري��ق ال��ب��ط��ل ل����دوري الأب���ط���ال الأوروب������ي، وهو 
ف��ري��ق ل��ي��ف��رب��ول اأي�������ص���ا.. ال��الع��ب��ون ال��ث��الث��ة هم 
حممد �صالح، و�صاديو ماين، وزميلهم الغيني نابي 
نف�س  يف  ب��الده  منتخب  لقيادة  ي�صتعد  ال��ذي  كيتا 
البطولة. نابي كيتا لعب و�صط ليفربول واملنتخب 

الغيني اأكد اأنه جاهز للم�صاركة يف البطولة، برغم 
اأثناء  لها  تعر�س  قد  ك��ان  التي  الع�صلية  الإ�صابة 
مباراة  يف  بر�صلونة  اأم���ام  ليفربول  م��ع  م�صاركته 
اأبطال  دوري  بطولة  م��ن  النهائي  بن�صف  ال��ذه��اب 
اأوروبا، واأنه برغم عدم ا�صتعادة لياقته البدنية الآن 
بحالة  ي��ك��ون  ان  يتوقع  اأن���ه  اإل   ، %  100 بن�صبة 
اأنه  خا�صة  البطولة،  مناف�صات  انطالق  مع  جيدة 
كان قد بداأ التدريبات اخلفيفة مع فريق ليفربول 
الذي  بر�صلونة  لقاء  بعد  من  الأخ��رية  املباريات  يف 
تعر�س فيه لالإ�صابة. وبخ�صو�س �صاديو ماين فقد 
ال�صنغال  ملنتخب  الفني  امل��دي��ر  �صي�صيه  األ��ي��و  اأع��ل��ن 
�صيلعب  ال��ذي  بالفريق  اخلا�صة  النهائية  القائمة 
م���ن اجلزائر  ك���ل  ب��ج��ان��ب  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  يف 
وك��ي��ن��ي��ا وت��ن��زان��ي��ا، ومت و���ص��ع جن��م ل��ي��ف��رب��ول على 
لعب  �صار  اإ�صماعيال  م��ن  ك��ل  م��ع  املهاجمني  راأ����س 
ري���ن ال��ف��رن�����ص��ي، وك��ي��ت��ا ب��ال��دي لع���ب ان���رت ميالن 
الفرن�صي،  ري���ن  ن��ي��اجن لع���ب  وم���ي���اي  الإي����ط����ايل، 
الالعب  واأك��د   .. الفرن�صي  نيم  لع��ب  ثيوب  و�صادا 
ال��ت��ام��ة خل��و���س مناف�صات  م���ن ج��ان��ب��ه ج��اه��زي��ت��ه 
مهمة  من�صة  اأن��ه��ا  �صيما  ول  ق���وة،  ب��ك��ل  ال��ب��ط��ول��ة 
للغاية لتعزيز فر�صه من اأجل الفوز بجائزة اأف�صل 
لعب افريقي وانتزاعها من زميله امل�صري حممد 
�صالح الذي اإحتفظ بها يف العامني الأخريين. اأما 
امل�صري حممد �صالح فقد عرب عن �صكره وتقديره 
ل��ك��ل اجل��م��اه��ري امل�����ص��ري��ة ال��ت��ي ���ص��ان��دت��ه يف املو�صم 
املنتخب  بالوقوف خلف  املنق�صي، وطالبهم جميعا 
يف البطولة الفريقية للفوز بها خا�صة انها �صتقام 
امل����رة، م��وؤك��دا ان دور اجلمهور  اأر���ص��ه��م ه���ذه  ع��ل��ي 
ب���اأي ح��ال م��ن الأح����وال ع��ن دور الالعبني  ل يقل 
البطولة  اأن  اإىل  ال���دلئ���ل  ك��ل  وت�����ص��ري  امل��ل��ع��ب.  يف 
الفريقية �صوف تكون قوية للغاية يف ظل تاألق عدد 
من الالعبني الكبار يف الدوريات الأوروبية ومنهم 
اجلزائري ريا�س حمرز مع مان�صي�صرت �صيتي بطل 
زيا�س  املغربي حكيم  الدوري الجنليزي، والالعب 
ال��دوري الهولندي.  اأياك�س واأف�صل لعب يف  لعب 
تقام يف جمهورية م�صر  �صوف  الفريقية  البطولة 
العربية خالل الفرتة من 21 يونيو اجل��اري، اإىل 
للمرة  منتخبا   24 مب�صاركة  امل��ق��ب��ل،  يوليو   19

 16 ال�صابقة  الن�صخ  يف  ال��ع��دد  ك��ان  اأن  بعد  الأوىل 
6 مالعب هي  املباريات على  تقام  و�صوف  منتخبا، 
وا�صتاد  يونيو   30 وملعب  ال��دويل  القاهرة  ا�صتاد 
الإ�صكندرية  وا�صتاد  امل�صرية،  العا�صمة  يف  ال�صالم 
واإ�صتاد  بال�صوي�س،  ال�صوي�س  وملعب  بالإ�صكندرية، 
الفريق  وي��ح�����ص��ل  ب��ال���ص��م��اع��ي��ل��ي��ة.  ال���ص��م��اع��ي��ل��ي��ة 
يح�صل  فيما  دولر،  مليون   4.5 علي  فيها  البطل 
الو�صيف على 2.5 مليون دولر، ويح�صل كل فريق 
مليوين  على  النهائي  لن�صف  املتاأهلة  ال��ف��رق  م��ن 
 800 النهائي على  دولر، وكل فريق متاأهل لربع 

األف دولر.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ق��ائ��م��ة ال��الع��ب��ني الأف���ارق���ة الفائزين 
بدوري اأبطال اأوروبا : برو�س جروبيالر زميبابوي 

– ليفربول – 1984.
رابح ماجر – اجلزائر – بورتو – 1987.

 – مار�صيليا  اأوليمبيك   – غ��ان��ا   – بيليه  عبيدي 
.1993

جورج فيندي – نيجرييا – اأياك�س – 1995.
نوانكو كانو – نيجرييا – اأياك�س – 1995.

�صامويل كوفور – غانا – بايرن ميونيخ - 2001 
.

ب��ي��ن��ي م���اك���ارث���ي – ج���ن���وب اف��ري��ق��ي��ا – ب���ورت���و – 
.2004

جيمي تراوري – مايل – ليفربول - 2005.
���ص��ام��وي��ل اإي���ت���و – ال���ك���ام���ريون – ب��ر���ص��ل��ون��ة – 

.2006
يايا توريه – كوت دي فوار – بر�صلونة – 2009.

�صاديو كيتا - مايل – بر�صلونة – 2009.
���ص��ام��وي��ل اإي��ت��و – ال��ك��ام��ريون – ان���رت م��ي��الن – 

.2010
ج����ون اي���ب���ي م��ي��ك��ي��ل – ن��ي��ج��ريي��ا – ت�����ص��ي��ل�����ص��ي – 

.2012
 – – ت�صيل�صي  – ك��وت دي ف���وار  ���ص��ول��وم��ون ك��ال��و 

.2012
اأ�صرف حكيمي - املغرب - ريال مدريد - 2018 .

حممد �صالح – م�صر – ليفربول – 2019.
�صاديو ماين – ال�صنغال – ليفربول – 2019.

نابي كيتا – غينيا – ليفربول – 2019.

رفع اىل �سموه اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان  

نادي �ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن يهدي �إجناز�ت العبيه �إىل حاكم �ل�شارقة

كاأ�ض العامل لل�سباب بكرة القدم

كوريا �جلنوبية تتاأهل �إىل �ملبار�ة �لنهائية وفر�شة ذهبية الآ�شيا الإحر�ز �للقب �الأول
••  لوبلني-بولندا- الفجر

املباراة  اإىل  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  م��ن��ت��خ��ب  ت���اأه���ل   
النهائية لكاأ�س العامل لل�صباب حتت 20 عاما يف 
كرة القدم املقامة يف بولندا بفوزه على الإكوادور 
-1�صفر على �صتاد مدينة لوبلني يف الدور قبل 

النهائي. و�صجل ت�صوي جون هدف الفوز الثمني 
للمنتخب الكوري اجلنوبي يف الدقيقة 39 من 
اآ���ص��ي��وي��ني فقط  و���ص��ب��ق ملنتخبني  ال��ل��ق��اء.  ع��م��ر 
الو�صول اإىل املباراة النهائية لهذه البطولة من 
دون اأن يتمكنا من اإحراز اللقب، منتخب قطر يف 
ن�صخة 1981 يف ا�صرتاليا، ومنتخب اليابان يف 

املنتخب  �صيكون  لذلك  بنيجرييا،   1999 ع��ام 
اأول  اأمام فر�صة ذهبية ليكون  الكوري اجلنوبي 
وتلتقي  العاملي.   اللقب  يحرز  اآ�صيوي  منتخب 
كوريا اجلنوبية يف املباراة النهائية مع اوكرانيا 
وكانت  غيدينيا.  مدينة  �صتاد  على  ال�صبت  ي��وم 
اوك��ران��ي��ا ف����ازت اأي�����ص��ا يف ن�����ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي على 

اإبراهيم  بن  �صلمان  ال�صيخ  وهناأ   .0-1 اإيطاليا 
القدم  لكرة  الآ�صيوي  الحت��اد  رئي�س  خليفة  اآل 
النهائي  اإىل  بتاأهله  اجلنوبية  ك��وري��ا  منتخب 
للمرة الأوىل يف تاريخه، موؤكدا اإن هذا الإجناز 
على  املوا�صلة  يف  اأمله  عن  ومعربا  مميزا،  ك��ان 

نف�س امل�صتوى والتتويج بالبطولة

�الأكادميية �الأوملبية �لُعمانية تنظم دورة �إ�شابات 
�ملالعب و�لتاأهيل �لريا�شية

نادي مليحة �لريا�شي يجدد تعاقده للمو�شم �لر�بع مع 
�ملدرب �لوطني بدر �لزرعوين لقيادة فريق قدم �ل�شاالت  

رقمان قيا�شيان الأول مرة يف بطولة �أمم �أفريقيا 

•• اأبوظبي-الفجر
اأ�صدر �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
لالأعمال اخلريية والإن�صانية رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي قرارا ب�صاأن اإعادة ت�صكيل جمل�س 
املزروعي  علي  مبارك  اأحمد  الدكتور  معايل  برئا�صة  اجلليدية  للريا�صات  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة 
الظاهري  جمعة  حممد  وع�صوية كل من حميد عبيد �صيف ال�صرياين “نائبا للرئي�س” وجمعة 
املجل�س اجلديد  ال�صام�صي. ومتتد فرتة  م��رزوق  �صامل  وتركي  القبي�صي  �صياح  وفاطمة حممد 

لثالث �صنوات قابلة للتجديد من تاريخ �صدور القرار.

�إعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة نادي 
�أبوظبي للريا�شات �جلليدية
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•• ال�صارقة -الفجر 

من  ع�صورها  اأبهى  الريا�صي  ال�صارقة  بنادي  اجلماعية  الأل��ع��اب  ت�صهد 
حيث عدد الألقاب التي حققتها جميع الفرق الريا�صية  يف لعبتي  اليد 

وال�صلة، علي امل�صتوي املحلي واخلارجي .
ح��ي��ث ب����داأت قلعة امل��ل��ك ال�����ص��رق��اوي جت��ن��ي ث��م��ار م�����ص��روع��ه��ا  الريا�صي، 
بالعتماد على اأبناء النادي، والذي مت تد�صينه منذ �صنوات، و و�صل ملرحلة 

الن�صج  على مدار الثالثة موا�صم الأخرية.
�صريط عودة مرحلة جديدة  لتق�س  الألعاب اجلماعية  وج��اءت جناحات 
من التفوق ي�صهدها نادي ال�صارقة، �صملت طفرة كبرية يف جميع الألعاب، 
اأهمها الإجناز التاريخي  لفريق كرة القدم بتحقيقه اأول درع لبطولة دوري 

اخلليج العربي للمحرتفني، واللقب ال�صاد�س يف تاريخ النادي العريق.
ال�صرقاوي،   النهو�س  م�����ص��روع  مينحها  ال��ت��ي  امل�صافة  القيم  اأه���م  وم��ن 
للو�صط الريا�صي يف الدولة، هي كون هذا امل�صروع يرتكز على اأبناء النادي 
املتميزين  امل��درب��ني  اأو  املوهبني  الالعبني  �صعيد  على  ���ص��واء  امل��واط��ن��ني، 
يف  املختلفة  الإدارات  اأع�صاء جمال�س  الإداري��ة، فجميع  القيادات  وكذلك 
كيان نادي ال�صارقة الريا�صي، هم من الالعبني والريا�صيني ال�صابقني، 

اأ�صحاب الجنازات الريا�صية البارزة يف تاريخ الإمارة البا�صمة.
وللحديث عن �صر الإجنازات املتوا�صلة لالألعاب اجلماعية بنادي ال�صارقة 
ع�صو  احل�صان،  عبيد  حممد  �صعادة  مع  اللقاء  ه��ذا  لنا  ،وك��ان  الريا�صي 
اجلماعية،  الأل��ع��اب  اإدارة  رئي�س  الريا�صي،  ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

واأحد جنوم اجليل الذهبي لكرة اليد ال�صرقاوية.
عرب  املمتد  وت��اري��خ��ه��ا  اجلماعية  الأل��ع��اب  متيز  اأ���ص��ب��اب  ع��ن  وليحدثنا 

الآجيال؟
الكثريون يف الو�صط الريا�صي يقولون لنا اأننا حمظوظون، لأن �صاحب 
اجلماعية،  ب��الأل��ع��اب  كبريا”  اهتماما”  ي��ويل  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�صمو 

والريا�صة عامة  وهذه حقيقة..
ف�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
“ حري�س على دعم ومتابعة  “حفظه اهلل ورعاه  ال�صارقة،  الأعلى حاكم 
ب�صرورة  �صموه  يوجه  ما  ودائما  البا�صمة،  الإم��ارة  يف  اجلماعية  الألعاب 
فتح املجال يف الأندية ل�صتقطاب الالعبني ملمار�صة كرة ال�صلة وكرة اليد 

وباقي الألعاب. 
وك��ذل��ك حت��ظ��ى الأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة ب��ن��ادي ال�����ص��ارق��ة مب�����وؤازرة وب�صغف 
جماهريي، وباهتمام ومتابعة كبرية من الإدارات ال�صرقاوية املتعاقبة، ملا 
الإماراتية  اليد  لكرة  الروحي  ف��الأب  لعقود،  ممتد  عريق  تاريخ  من  لها 
�صعادة اأحمد الفردان، هو موؤ�ص�س اللعبة بنادي ال�صارقة، وعاونه العديد 
�صامل  بن  ت��رمي، وخمي�س  علي عمران  بالنادي مثل  اليد  ك��رة  رم��وز  من 
رئي�س  القا�صمي،  �صعود  بن  ال�صيخ حممد  م�صتمر من  وبدعم  ال�صويدي، 

دائرة املالية املركزية بال�صارقة.

اأ�صا�صي  راف��د  تعترب  ال�صارقة  ن��ادي  فكوادر  ال�صلة،  كرة  احل��ال يف  وكذلك 
للمنتخبات الوطنية لكرة ال�صلة يف جميع املراحل ال�صنية.

-    ولكن نادي ال�صارقة غاب عن بطولة الدوري ملدة 10 �صنوات يف كرة 
اليد، وكذلك عن دوري كرة ال�صلة ل�صنوات! ماذا فعلتم لعودة امللك مرة 

اأخرى على من�صات التتويج؟
رغم غيابنا عن حتقيق دوري كرة اليد لفرتة طويلة، اإل اأننا مل نفقد لقب 
ال�صارقة  الذي تركه  الفراغ  اأن  تتويجا”، وهذا يدل على  الأك��ر  الفريق 

حمليا”، مل ي�صتطع اأي فريق اأن ميالأه! 
-   كيف اأعدمت امللك اإذن؟

لدينا م�صروع قائم يف ال�صنوات الأخ��رية يعتمد على املراحل ال�صنية من 
وعندما  الأول،  للفريق  الالعبني  من  كبري  ع��دد  و�صعدنا  ال��ن��ادي،  اأبناء 
اكت�صب هوؤلء الالعبون اخلربة وعرفوا كيف يتعاملون مع �صغط الفوز 
اإىل من�صات  اأخ���رى  ال��ع��ودة م��رة  ال�صارقة م��ن  ن���ادي  ب��ال��ب��ط��ولت، متكن 

التتويج، بل وال�صيطرة على معظم البطولت وهلل احلمد. 
-      كرة اليد

ال��دوري ب  القيا�صي لعدد مرات الفوز ببطولة  اليد لدينا الرقم  يف كرة 
على التوايل، بالإ�صافة ل�صيطرة املراحل  األقاب   3 اأخر  منها  مرة،   13
 11 املا�صي  املو�صم  حققنا  فقد  تقريبا”،  البطولت  جميع  على  ال�صنية 

بطولة من 14 �صاركنا فيها.
اإليه الإعالم بال�صكل الكايف  وللعلم.. فلدينا رقم قيا�صي اأخر مل يتطرق 
املو�صم املا�صي، فقد متكنت جميع فرق كرة اليد بداية من فريق الرجال 

وحتى الرباعم من ح�صد بطولة الدوري العام.
وح�صلنا هذا املو�صم على 12 بطولة من 14 م�صابقة �صاركنا فيها، كما 

احتفظنا بدرع التفوق العام يف كرة اليد مرتني متتاليتني،
الرجال، وثالثية  لفريق  األقاب   4 بواقع،  املو�صم  البطولت هذا  وج��اءت 
لفريق ال�صباب، بالعالمة الكاملة، بجانب ثنائية الدوري والكاأ�س لفريق 

النا�صئني، وكذلك فريق ال�صغار، وكاأ�س الأ�صبال لكرة اليد.
وخارجيا ح�صدنا برونزية اآ�صيا بعد اأن كنا رابع يف ن�صخة العام املا�صي، مما 

يدل على تطور الطموح عام بعد الآخر.
�صفيان  اجل��زائ��ري   امل���درب  بقيادة  الفني  للجهاز  التحية  اأوج���ه  اأن  واأود 
حيواين، على ما يقدمه مع فريق الرجال منذ قدومه يف الولية الثانية 
ملدير  وكذلك  حممد،  جا�صم  امل��واط��ًن  امل���درب   ومل�صاعد  ال�صارقة،  مع  له 

الفريق الن�صيط، علي املرزوقي. 
هل مت التجديد للمحرتف امل�صري علي زين، مع فريق كرة اليد؟

علي زين عقده م�صتمر مع الفريق ونحن متم�صكني به، نعم هو موجود 
معنا يف املو�صم املقبل. 

-         وماذا عن كرة ال�صلة؟
وفرنا كل الأمكانات لكرة ال�صلة، متاما كما نفعل يف كرة اليد، فلدينا اأف�صل 
عبداحلميد  القدير  الوطني  امل��درب  وه��و  ال�صلة،  لكرة  الدولة  يف  م��درب 

اأف�صل  جلب  على  وحر�صنا  اإبراهيم،  بدر  النادي  ابن  ومعاونه  اإبراهيم، 
املحرتفني للفريق، ومنحنا املدرب كافة ال�صالحيات.

ال�صارقة، فقد حقق  بعمل كبري مع  (  يقوم  فالكابنت ) حميدو  وللحق، 
ال�صنوات  املناف�صة املحلية  يف  املعادلة ال�صعبة، وهي بناء فريق قادر على 
املقبلة، وكذلك الفوز بالألقاب، فرجال ال�صلة اأ�صعدونا مرتني متتاليتني 
بح�صد كاأ�س الأندية اخلليجية 2018 و 2019 واأ�صافوا اجناز تاريخي 

لنادي ال�صارقة، حتت القيادة الفنية للكابنت عبداحلميد اإبراهيم.
يبدو اأن رجال �صلة امللك اأ�صبحوا متخ�ص�صني يف الألقاب اخلارجية! هل 

هناك م�صاركات جديدة هذا املو�صم؟ 
ال�صقيق  باملغرب  ال�صلة  لكرة  لالأندية  العربية  البطولة  �صن�صارك يف  نعم 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل، ون��ح��ن ���ص��ع��داء ب��ه��ذه ال��ن��ج��اح��ات ل��ف��ري��ق رج����ال ال�صلة، 
اأبو ظبي مع اخلبري  2011 يف  والذي �صبق له ح�صد البطولة العربية 

عبداحلميد اإبراهيم.
وعلى مدار املو�صمني املا�صيني، ح�صد اأبطال كرة ال�صلة يف جميع املراحل 
11 بطولة ما بني حملية وخليجية، وح�صلوا على درع التفوق  ال�صنية، 

العام املو�صم املا�صي.
حيث حافظ فريق �صباب كرة ال�صلة على ثنائية الدوري والكاأ�س مو�صمني 
املا�صي  املو�صم  ال��دوري  بطولة  النا�صئني  فريق  وكذلك ح�صد  متتاليني، 
املا�صي،  املو�صم  ال���دوري  الأ���ص��ب��ال  فريق  حقق  كما  املو�صم،  ه��ذا  وال��ك��اأ���س 
اأما  املو�صم وحل و�صيفا” يف البطولتني.  الثنائية هذا  وناف�س بقوة على 

براعم ال�صارقة لكرة ال�صلة فح�صلوا على الثنائية املو�صم املا�صي.
كيف انعك�صت النجاحات التي حققتموها خالل هذه الفرتة اإيجابيا” على 

القيمة الت�صويقية والإعالنية للفرق الريا�صية؟
بالطبع ورغم انه لي�س من ال�صهل جذب رعاة لألعاب مثل كرة اليد وكرة 
ال�صلة، مثلما هو احلال يف كرة القدم، ولكن لأن ا�صم نادي ال�صارقة كبري 
يف الألعاب اجلماعية، وكرة اليد تعترب من الألعاب ال�صعبية ولها تاريخ ، 
�صركة  ولدينا  للتعاقد معنا،  ت�صعى  ل�صركات كبرية  اأ�صماء  وبالتايل جند 

ا�صتثمار تقوم بجلب الرعاة للنادي يف جميع الألعاب.
وبهذه املنا�صبة اأود اأن اأ�صكر كل من  �صارك بالرعاية للعبتي اليد وال�صلًة ، 
وملا يقدموه من دعم لتوا�صل الفرق الريا�صية حتقيق الإجنازات يف كافة 

امل�صاركات املحلية والدولية . 
الإجنازات  لأ�صحاب  وتكرميه  ال�صارقة  حاكم  �صمو  لقاء  لكم  ميثل  م��اذا 

بنادي ال�صارقة؟
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لقاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�����اه، ه���و ع��ي��د �صنوي 
امل��زي��د من  ل��ب��ذل  ال�����ص��ارق��ة   ن���ادي  ، وه��و ح��اف��ز كبري لنا يف  للريا�صيني 
اجلهد والعطاء ملوا�صلة النت�صارات وحتقيق الإجنازات لرفع راية النادي 

والوطن. 
كما اأتوجه بال�صكر والعرفان اإىل �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان 

القا�صمي، ويل العهد نائب حاكم ال�صارقة، رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�صمي،  ���ص��امل  ب��ن  اهلل  عبد  ال�صيخ  �صمو  واإىل  ال�����ص��ارق��ة، 
حممد  بن  �صقر  ال�صيخ  واإىل  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  نائب  ال�صارقة، 
القا�صمي، رئي�س جمل�س ال�صارقة الريا�صي، واإىل ال�صيخ حممد بن �صعود 
القا�صمي، رئي�س الدائرة املالية املركزية بال�صارقة، على رعايتهم ودعمهم 
ل�صعادة حممد جلفار  ال�صكر مو�صول  وكذلك  ال�صارقة.  لنادي  املتوا�صل 
رئي�س الحتاد الإماراتي لكرة اليد، و�صعادة اللواء م اإ�صماعيل القرقاوي، 
ال�صلة، على دعمهم للنادي يف  رئي�س الحتادين الإماراتي والعربي لكرة 

امل�صاركات اخلارجية.
-         ما هي خططكم للم�صتقبل يف الألعاب اجلماعية؟!

بال�صكر  اأت��ق��دم  اأن  اأح��ب  امل�صتقبل،  طموحات  و  خطط  عن  احلديث  قبل 
ملجل�س اإدارة نادي ال�صارقة الريا�صي برئا�صة �صعادة �صامل عبيد احل�صان 
ال�صام�صي، ونائبه �صعادة حممد جمعة بن هندي، وجميع اخواين الأع�صاء، 

لدعمهم وتوفريهم جلميع متطلبات النجاح لالألعاب اجلماعية.
وكذلك اأ�صكر اخواين اأع�صاء اإدارة الألعاب اجلماعية، �صعادة �صعيد مطر، 
الألعاب اجلماعية،  اإدارة  رئي�س  نائب  ال�صارقة،  نادي  اإدارة  ع�صو جمل�س 
وعلي ح�صن الأمريي، ع�صو اإدارة الألعاب اجلماعية، م�صرف كرة ال�صلة، 
على  ال��ي��د،  ك��رة  م�صرف  اجلماعية،  الأل��ع��اب  اإدارة  ع�صو  ربيعة،  ون��اج��ي 
ب��الإدارة، مما كان  الريا�صية  الفرق  الكبرية ومتابعتهم جلميع  جهودهم 
مو�صول  ال�صكر  وكذلك  جناحات.  من  اإليه  و�صلنا  فيما  اإيجابي  اأث��ر  له 
اإدارة  يف  العاملني  وجلميع  والطبية  والإداري����ة  الفنية  الأج��ه��زة  جلميع 
�صركاء  واجلميع  بعمل جماعي م�صرتك  نقوم  الألعاب اجلماعية، فنحن 

يف هذا النجاح. 
-    اأما عن خططنا للم�صتقبل!

فاأود اأن اأوؤكد لك اأننا نعمل بناء على خطة ا�صرتاتيجية عامة للنادي، وفق 
توجيهات �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، بداأت منذ املو�صم املا�صي، واحلمد 
هلل، اأثمرت عن نتائج مذهلة، اأهمها حتقيقنا لدرع دوري اخلليج العربي 
2018-2019 لأول مرة يف ع�صر الحرتاف  للمحرتفني لكرة القدم 

وللمرة ال�صاد�صة يف تاريخ النادي.
زيادة  على  العمل  يف  م�صتمر  فم�صروعنا  اجلماعية،  لالألعاب  وبالن�صبة 
بالنادي،  لاللتحاق  املدار�س  طالب  اأبنائنا  وا�صتقطاب  املمار�صني  قاعدة 
اأجل  من  وتعليميا”  وتربويا”  ريا�صيا”  لهم  الكاملة  الرعاية  وتقدمي 
املحافل  وال��دول��ة عاليا” يف جميع  النادي  ا�صم  رف��ع  ق��ادر على  بناء جيل 

املحلية واخلارجية.
وعلى �صعيد املناف�صة، ن�صعى لال�صتمرار يف توفري كافة متطلبات احلفاظ 
على املراكز الأوىل يف كل الفئات العمرية، ونطمح اإىل موا�صلة التطور يف 
املناف�صات اخلارجية يف كرتي اليد وال�صلة. ولدينا ثقة كبرية يف لعبينا 
واآم��ال جماهرينا  ال�صرقاوية يف حتقيق تطلعات  املنظومة  اأرك��ان  وجميع 

الوفية.

بف�سل دعم حاكم ال�سارقة

�ملل��ك يح�ش��د باالألع��اب �جلماعي��ة  23 بطولة يف كرة �ليد و11 
يف �ل�شلة �آخر مو�شمني.. �إجناز�ت غري م�شبوقة الأي ناد بالدولة 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

 عقدت جلنة دوري املحرتفني ظهر اأم�س الأول الثالثاء املوافق 11 يونيو 
لوائح  تعديالت  ملناق�صة  املحرتفة  الأندية  مع  تن�صيقياً  اجتماعاً  اجل��اري، 
امل�صابقات وذلك يف مقر احتاد الإمارات لكرة القدم بدبي. تراأ�س الجتماع 
املحرتفني،  دوري  بلجنة  الفنية  اللجنة  ع�صو  احل��م��ادي،  ع��ب��داهلل  نا�صر 
من  العمل  وفريق  املحرتفة،  الأن��دي��ة  يف  الفنية  الإدارات  ممثلو  وح�صره 

اإدارة العمليات وامل�صابقات باللجنة. ا�صتعر�س طه عزت مدير اإدارة العمليات 
لئحة  و�صملت:  امل�صابقات  لوائح  على  ط��راأت  التي  التعديالت  وامل�صابقات 
دوري اخلليج العربي، لئحة كاأ�س اخلليج العربي، لئحة كا�س �صوبر اخلليج 

العربي ودوري حتت 21 عاماً، لئحة الأمن وال�صالمة ثم لئحة املعدات.
وتعترب تعديالت اللوائح اإجراًء �صنوياً، حتر�س جلنة دوري املحرتفني من 
القدم  كرة  يف  الدولية  القوانني  مع  متا�صياً  لوائحها  حتديث  على  خالله 

بالإ�صافة اإىل تطوير اجلانب الفني والتنظيمي.

»�ملحرتفني« ت�شتعر�س تعديالت 
لو�ئح �مل�شابقات

ال�صواء  ال�صابة، ترتكز  ب�صبب  نيمار  الربازيلي  غياب  يف ظل 
على الأرجنتيني ليونيل مي�صي الذي يحاول ح�صد لقبه الأول 
يف بطولة كوبا امريكا وو�صع حد خليباته املتتالية مع منتخب 

بالده.
ال��ع��امل خم�س م���رات ب�صجل خ���ارق يف  اأف�����ص��ل لع��ب يف  يحظى 
الإ�صباين،  بر�صلونة  الأندية مع  القدم على م�صتوى  تاريخ كرة 
لكنه يقع فري�صة مركز الو�صيف عندما يتعلق الأمر مبنتخب 

الأرجنتني.
اأربعة األقاب يف دوري اأبطال اأوروبا، ع�صرة يف الدوري ال�صباين، 
متوا�صعة  باألقاب  اكتفى  �صيلي�صتي”  “البي  منتخب  مع  لكن 
العامل  ك��اأ���س  او   2008 بكني  يف  الأومل��ب��ي��اد  ذهبية  غ���رار  على 

حتت 20 عاما يف 2005.
ال�صهر  خ��الل  وال��ث��الث��ني  الثانية  �صيبلغ  ال���ذي  مي�صي  ي���درك 
اجلاري اأن الوقت بداأ يداهمه، وقال ل�صبكة “فوك�س” الأمريكية 
الأ�صبوع املا�صي “اأريد اإنهاء م�صريتي باإحراز اأمر ما مع املنتخب 

الوطني«.
خا�س اأربع مباريات نهائية خ�صرها كلها، يف كاأ�س العامل 2014 
اآخ��ر ن�صختني �صد ت�صيلي  اأمريكا، بينها  وث��الث م��رات يف كوبا 
املقبلة من  الن�صخة  التعوي�س يف  و�صيحاول  الرتجيح،  بركالت 
البطولة القارية الأمريكية اجلنوبية التي ت�صت�صيفها الربازيل 

بني 14 حزيران/يونيو و7 متوز/يوليو.
اخل�صارة الأ�صد وقعا كانت يف املونديال الربازيلي عام 2014، 
عندما �صقط ب�صعوبة اأمام اأملانيا )�صفر1- يف الوقت الإ�صايف( 
على ملعب م��اراك��ان��ا ال��ذي ي��اأم��ل يف ال��ع��ودة اليه ي��وم 7 مت��وز/

يوليو املقبل خلو�س نهائي كوبا امريكا، لكن هذه املرة مع اأمل 
انتزاع ميدالية ذهبية ولي�صت ف�صية.

كان نهائي كوبا اأمريكا الأخري �صعبا جدا على مي�صي من الناحية 
النف�صية، فاأعلن اعتزاله دوليا قبل اأن يعود عنه. وقال عن تلك 
املرحلة التي واجه فيها املنتخب انتقادات حادة “هاجمنا النا�س 

من كل حدب و�صوب«.
الإكوادور،  مرمى  يف  وبثالثيته  فقط،  اأ�صابيع  �صتة  اعتزاله  دام 
 .2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اىل  تاأهلها  الرجنتني  �صمنت 
نقل  عن  الرو�صي  املونديال  يف  مي�صي  عجز  جديدة،  م��رة  لكن، 
جن��اح��ه اىل ���ص��اح��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات، ف��ودع��ت الأرج��ن��ت��ني م��ن الدور 
الثاين بخ�صارة 3-4 اأمام فرن�صا التي انتهى بها املطاف باإحراز 

اللقب.
وعلى رغم اأنه غاب عن املباريات ال�صت الودية التي تلت املونديال، 
اأن جنله  اأو�صح مي�صي  امل��رة.  اأح��د عن اعتزاله هذه  مل يتحدث 

تياغو “يحب كثريا عندما األعب مع املنتخب الوطني«.
يف  العا�صر  لقبه  ح�صد  ب��رغ��م  م�صتمرة  ت���زال  ل  اخليبات  لكن 
اأيار/مايو املا�صي. مل يخف مي�صي �صرا مطلع املو�صم  الليغا يف 
اأن اإحراز لقب دوري الأبطال للمرة اخلام�صة  املن�صرم بتاأكيده 
اإعادة  واأراد  ال�صباين،  بر�صلونة  مع  له  اأولوية  كان  م�صريته  يف 

نو«. كامب  اإىل  اجلميلة  “الكاأ�س 
الكاتالونيون  تقدم  عندما  ال�صحيح  م�صارها  يف  الأم���ور  ب��دت 
على ليفربول النكليزي -3�صفر يف ذهاب ن�صف النهائي، بيد 
اإرن�صتو فالفريدي ر�صخت ايابا وتلقت اربعة  اأن ت�صكيلة املدرب 

اهداف دون رد.
“خ�صارة نهائي كاأ�س العامل هي  اأن  ك�صف مي�صي ال�صهر املا�صي 

كان  ليفربول  يف  ال�صقوط  اأن  اأق��ر  لكنه  الأكرب”،  اخليبة 
ومل  ال��ذه��اب(  )يف  فائزين  كنا  “لأننا  م���رارة  اأك��ر 

نتوقع عودتهم«.
كان مي�صي دوما الالعب النجم مع فريقه 

وبالده، لكن يف كوبا اأمريكا �صيكون 
ث��ق��ل ا����ص���ايف نظرا  م���رك���ز 

ليونيل  املدرب  ل�صتدعاء 
����ص���ك���ال���وين ال���ع���دي���د من 

ال����وج����وه ال�����ص��اب��ة ال���ت���ي مل 
تكت�صب خربة دولية كبرية.

�صي  واي  “تي  �صبكة  م��ع  وق��ال يف حديث 
الأ�صبوع  التلفزيونية  الريا�صية  �صبورت�س” 

الرغبة  م��ع  اأم��ريك��ا  ك��وب��ا  اىل  “نذهب  املا�صي 
الدائمة” باللقب.

تابع الالعب الذي قدم مو�صما لفتا مع بر�صلونة 
كل  و51 يف  ال������دوري  يف  ه���دف���ا   36 ل���ه  ف�����ص��ج��ل 

الأوروبي  الذهبي  احل��ذاء  جائزة  ليحرز  امل�صابقات 
“الأرجنتني تقوم حاليا مب�صرية جتديد مع لعبني 
اأول  �صبان وجدد. بالن�صبة للغالبية منهم، هذه هي 
من  الأرج��ن��ت��ني  مينع  ل  ه��ذا  لكن  ر�صمية،  بطولة 

اإحراز اللقب«.
منذ  القارية  البطولة  لقب  الرجنتني  حت��رز  مل 

خم�س  النهائي  بلوغها  رغ��م  على  ع��ام��ا،   26
زمن  “مر  “البعو�صة”،  وب��ح�����ص��ب  م����رات. 

اآخ���ر مرة  ف��وز الرج��ن��ت��ني  بعيد على 
نحن  جم��ددا،  الحتفال  ونريد 

واجلماهري نريد اللقب«.

جرمان  �صان  باري�س  دخول  �صحافية  تقارير  رجحت 
خط  على  بقوة  القدم،  لكرة  الفرن�صي  ال��دوري  بطل 
ال�صاب  الهولندي  ام�صرتدام  اأياك�س  دف��اع  قائد  �صم 

ماتيا�س دي ليخت املطارد من بر�صلونة الإ�صباين.
واأ�صارت �صحيفة “ماركا” ال�صبانية اىل اأن بر�صلونة 
“اأ�صبح حمبطا” من تردد الالعب وم�صار املفاو�صات 
بعد تو�صله اىل اتفاق مبدئي مع اأياك�س ل�صم الالعب 

البالغ 19 عاما مقابل 75 مليون يورو.
“قدم  الكاتالوين  النادي  اأن  اىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 

عر�صه الأخري قبل اأربعة اأ�صابيع«.
اليطالية  “�صكاي”  �صبكة  مرا�صل  اأ���ص��ار  املقابل،  يف 
اىل  بالنتقالت،  املتخ�ص�س  مارت�صيو  دي  جانلوكا 
ي��ت��واج��د يف  راي���ول  ال�صهري مينو  الع��م��ال  وك��ي��ل  اأن 
�صان  مدير  م��ع  متقدمة  مفاو�صات  خلو�س  باري�س 
رحيله  املتوقع  هرنيكي،  اأن��ت��ريو  ال��ربت��غ��ايل  ج��رم��ان 
وحلول الربازيلي ليوناردو بدل منه، م�صريا اىل ان 
ال�صباق على �صم ليخت بات ينح�صر بني �صان جرمان 

وبر�صلونة.
مع  اأ���ص��ا���ص��ي  دور  بلعب  رغبته  ع��ن  ليخت  دي  وع��رب 
قد  وه��و  امل�صتقبل،  يف  األ��وان��ه  �صيحمل  ال��ذي  الفريق 
ي�صم جريار  ال��ذي  بر�صلونة  مناف�صة كبرية يف  يجد 
و�صامويل  لن��غ��ل��ي��ه  ك��ل��ي��م��ان  وال��ف��رن�����ص��ي��ني  ب��ي��ك��ي��ه 

اأومتيتي يف مركز قلب الدفاع.

كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  حثه  ال���ذي  ليخت  دي  وق���ال 
الوروبية  الأمم  دوري  نهائي  هام�س  على  رون��ال��دو 
بني الربتغال وهولندا على اللحاق به اىل يوفنتو�س 
الفريق  يف  متقدما  دورا  العب  ان  “الأهم  اليطايل، 
الذي �صاأنتقل اىل �صفوفه واأخو�س مباريات كثرية«.

منا�صبا  ال��وق��ت  ك��ان  اذا  م��ا  اأق��ّي��م  اأن  “يجب  اأ���ص��اف 
للذهاب اىل بر�صلونة. ل اأعرف بعد ماذا يقول قلبي. 

خالل اجازتي �صاأفكر واأقرر ماذا �صاأفعل«.
ديلو  “لغازيتا  يف  ال�صحايف  �صكريا  نيكولو  واأ���ص��ار 
�صبورت” اىل اأن �صان جرمان يعر�س على دي ليخت 
عقدا خلم�س �صنوات براتب �صنوي بقيمة 10 ماليني 
اإ�صافة  7 ماليني يورو  يورو، فيما يعر�س بر�صلونة 

اىل مكافاآت.
ن�صج  كومان  رونالد  هولندا  منتخب  م��درب  وو�صف 
دي ليخت بقوله على هام�س نهائي دوري الأمم الذي 
“اأكرب  هولندا  ح�صاب  على  لقبه  ال��ربت��غ��ال  اأح���رزت 
مزاياه انه ل يزال بعمر التا�صعة ع�صرة وميلك خربة 

لعب بعمر اخلام�صة والع�صرين«.
و�صهد مطلع العام تناف�صا بني بر�صلونة واأياك�س على 
�صم لعب الو�صط الهولندي الدويل فرنكي دي يونغ 
)21 عاما(، قبل اأن يقرر الخري النتقال اىل النادي 
املو�صم  بدءا من  يورو  مليون   75 الكاتالوين مقابل 

املقبل.

مي�شي يريد و�شع حد النتظار
 �أرجنتيني طويل

�شان جرمان يتقدم على 
بر�شلونة يف ملف دي ليخت 

لتعزيز قائمة الزعيم 

�لعني يعلن تعاقده مع حممد جمال حتى 2023

جمال: •• حممد 

 فخور باالن�شمام لنادي �الأحالم و�أ�شكر �جلزيرة
جاهز لتحدي الدفاع عن �سعار العني وامل�ساهمة يف اإ�سعاد الأمة العيناوية

اأتطلع اإىل تعزيز م�سريتي الكروية باإجنازات تاريخية مع »زعيم« الكرة الإماراتية

•• العني-الفجر: 

اأعلنت �صركة نادي العني لكرة القدم التعاقد 
ر���ص��م��ي��اً م��ع لع���ب م��ت��و���ص��ط امل���ي���دان، حممد 
موا�صم،  اأرب���ع���ة  مل����دة  �صنة”،   25“ ج��م��ال 
عام  “الزعيم” ح��ت��ى  ق��ائ��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز  وذل���ك 
اجلديد  العني  لع��ب  اأداء  ويتميز   ،2023
والرتكيز  وال�صرعة  العالية  القتالية  بالروح 

واجلدية.
اأول ت�صريح له بعد  واأع��رب حممد جمال يف 
ت��وق��ي��ع ع��ق��ده م��ع ال��ع��ني، ع��ن ب��ال��غ �صعادته 
قائمة  اإىل  ب��الن�����ص��م��ام  واع����ت����زازه  وف���خ���ره 
القدر  لك  يتيح  “عندما  موؤكداً:  “الزعيم”، 
اأف�صل الأندية على  اأحد  اإىل  فر�صة النتماء 
م�صتوى املنطقة والقارة عليك اأن تدرك جيداً 
تتطلب م�صاعفة  م�صوؤولية كبرية  اأم��ام  اأن��ك 
حتى  القتال  روح  واإظ��ه��ار  والرتكيز  اجل��ه��ود 
ت��ك��ون ع��ن��د ح�����ص��ن ال��ظ��ن وع��ل��ى ق����در الثقة 
التوفيق يل وزمالئي  واأهل للتحدي واأمتنى 
واإ�صعاد  ال��ن��ادي  اأه���داف  حتقيق  يف  الالعبني 
ا�صتحقاقات  جميع  يف  العيناوية”  “الأمة 

الفريق القادمة«.
العني،  مع  املفاو�صات  ح��ول  ���ص��وؤال  على  ورداً 
قال: “يختلف الأمر لدى اأي لعب يف مرحلة 
العرو�س  درا�صة  خ��الل  وحت��دي��داً  املفاو�صات 
ال��ت��ي ي��ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ت��زام��ن م���ع  نهاية 
يف  رغبته  العني  يظهر  عندما  وذل��ك  ع��ق��ده، 
الذي  النادي احللم،  اإىل �صفوفه، لأنه  �صمه 
بتاريخه  قيا�صاً  اإليه  النتماء  اجلميع  يتمنى 
واإجن���ازات���ه وال��ق��اع��دة اجل��م��اه��ريي��ة الكبرية 
التي يتمتع بها، والتفكري هنا لن يقت�صر على 
احل�صابات املالية اإطالقاً بقدر ربط م�صريتك 
ب���اأجم���اد ج���دي���دة وت��ع��زي��ز ر�صيد  ال���ك���روي���ة 
والقاري  املحلي  ال�صعيدين  على  اإجن��ازات��ك 
يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل، ل��ذل��ك امل��ف��او���ص��ات م���ع العني 
اإدارة  رغبة  لأن  يل  بالن�صبة  حم�صومة  كانت 
اإليه،  النتماء  يف  برغبتي  التقت  الكيان  هذا 
العني  نادي  اإدارة  اأ�صكر هنا  اأن  اأود  واحلقيقة 
بتطوير  اخلا�صة  املتطلبات  كافة  وفرت  التي 
اإدارت���ه���ا م��ل��ف املفاو�صات  اأدائ����ي ف�����ص��اًل ع��ن 

باحرتافية عالية خالل الفرتة املا�صية«.
انتهاء عقده  بعد  تلقاها  التي  العرو�س  وعن 
مع اجلزيرة، قال: “بداية ل بد اأن اأ�صكر اإدارة 

واليوم اأدخل حتدياً مهماً يف م�صواري الكروي 
واأمتنى  التوفيق  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  واأ����ص���األ 
ال����ص���ت���م���راري���ة يف حتقيق  اجل����زي����رة  ل���ن���ادي 
اأن  ك��ذل��ك  يفوتني  ول  امل��رج��وة،  الطموحات 
ل�صمي  بعرو�س  تقدمت  التي  الأندية  اأ�صكر 
املا�صية«.  ال���ف���رتة  يف  خ��ي��ارات��ه��ا  ق��ائ��م��ة  اإىل 
التواجد  �صعوبة  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وتعليقاً 
�صمن القائمة الأ�صا�صية ب�صفوف العني، قال: 
قبول  يف  احلقيقية  رغبتي  اأظ��ه��رت  “عندما 

العائلية هنا حمفزة جداً لالن�صجام والتاأقلم 
القائمة  املناف�صة على دخول  اأن  ال�صريع، كما 
بني الالعبني اأمر اإيجابي ين�صب يف م�صلحة 
كونهم مطالبني  اأنف�صهم  والالعبني  الفريق 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م وه����ديف مع 
العني ل يقت�صر على دخول القائمة الأ�صا�صية 
فح�صب بل اأتطلع اإىل ا�صتعادة ال�صارة الدولية 
واأ�صاأل  الوطني  املنتخب  �صفوف  اإىل  بالعودة 

اهلل العلي ال�صداد والتوفيق«.

ن���ادي اجل��زي��رة واجل��م��اه��ري اجل���زراوي���ة على 
التي ح�صلت عليها منذ  وامل�صاندة  الدعم  كل 
بداية م�صواري يف عامل امل�صتديرة من املراحل 
و�صعادتي  الأول  الكرة  لفريق  و�صوًل  ال�صنية 
ال���ن���ادي خ���الل فرتة  ك��ب��رية مب��ا حققته م��ع 
بطولة  ح�صدت  اإذ  �صفوفه،  �صمن  ت��واج��دي 
واملوؤكد  ال��دول��ة،  رئي�س  ك��اأ���س  ولقب  ال���دوري 
مليئة  املحرتفني  القدم  ك��رة  لعبي  حياة  اأن 
خو�صها  عليهم  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��ال��ت��ح��دي��ات 

التحدي اخلا�س بالن�صمام لنادي العني كنت 
اأعرف جيداً اأن ما مييز “الزعيم” ال�صخ�صية 
�صعوبة  م��ن  ي�صاعف  ال���ذي  الأم����ر  ال��ق��وي��ة، 
التواجد يف القائمة الأ�صا�صية، وهذا هو حال 
الأندية الكبرية بالتاأكيد، لذلك ينبغي علينا 
التح�صري  معدل  وتكثيف  اجلهود  م�صاعفة 
والرتكيز الكبري واإظهار روح القتال يف الدفاع 
عن �صعار النادي، و�صخ�صياً على معرفة جيدة 
الأج���واء  اأن  اأدرك  كما  ال��ع��ني  لع��ب��ي  بجميع 

وعن جتربته مع نادي مان�ص�صرت �صيتي، قال: 
“احلقيقة تلك التجربة التي خ�صتها يف �صن 
وغريت  كبرية  مبكا�صب  منها  خرجت  ال�16 
م���ن ف��ك��ري ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ت��ع��ام��ل كالعب 
وبدنياً  ف��ن��ي��اً  ال��ك��ث��ري  حم���رتف واأ���ص��اف��ت يل 
وذه��ن��ي��اً، بيد اأن ظ��روف ال��درا���ص��ة اأث���رت على 
وتوجهت  “ال�صيتزن”  اأكادميية  يف  م�صواري 
اإىل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل��ل��درا���ص��ة ه��ن��اك قبل 
واأتابع م�صريتي مع  للدولة جم��دداً  اأع��ود  اأن 
اأدي��ن له بالف�صل  فريق ن��ادي اجلزيرة ال��ذي 

الكبري بعد اهلل العلي القدير«.
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دوالر تعوي�شا لزوجته عن �الأعمال �ملنزلية �ألف   173
ال�صابقة  لزوجته  يدفع  ب��اأن  رجل  على  الأرجنتيني  الق�صاء  حكم 
دولر"،  األ��ف   173 "حوايل  بيزو�س  ماليني  ثمانية  ق��دره  مبلغا 
الذي  زواج��ه��م��ا  خ��الل  اأدت��ه��ا  التي  املنزلية  املهمات  ع��ن  تعوي�صا 

ا�صتمر 27 عاما، على ما اأفادت ال�صحافة املحلية.
وقد كّر�صت هذه املراأة البالغة من العمر 70 عاما واملجازة يف علم 
القت�صاد، وقتها لرتبية اأطفالها والقيام بالأعمال املنزلية خالل 
فرتة زواجها. واأو�صحت القا�صية فيكتوريا فاما اأن "تبعية الن�صاء 
التي يتم من  امل��رك��زي��ة  الآل��ي��ات  القت�صادية لأزواج��ه��ن ه��ي م��ن 

خاللها التحكم بهن يف املجتمع".
الو�صع  اإىل  ال��ت��وازن  لإع����ادة  معقول  "مبلغا  القا�صية  وح����ّددت 

القت�صادي" بني الزوجني.
الرجل زوجته  ال���زواج، هجر  27 عاما من  "بعد  وج��اء يف احلكم 
بعدما بلغت ال�صتني من العمر، وهي �صن تتقا�صى خاللها الن�صاء 

خم�ص�صات تقاعدية بعد حرمانهن من �صوق العمل".
وانف�صل الزوجان �صنة 2009 ثم تطلقا ر�صميا يف 2011.

املدنية يف  الأح���وال  قانون  اإىل  القت�صادي  التعوي�س  اأدخ��ل  وق��د 
دفعة  مبلغ  ت�صديد  على  يقوم  ق��د  وه��و   ،2015 �صنة  الأرج��ن��ت��ني 
اأي  اأو  املقتنيات  بع�س  نقل ملكية  اأو  �صهرية  نفقة  دفع  اأو  واح��دة 

طريقة اأخرى يتفق عليها الأطراف املعنية.

�لنجاح يف �لريا�شة يحتاج �إىل �أهد�ف ملمو�شة
املبهمة  اخلطط  اأن  اإىل  الأملانية  اأوم�صاو  اأبوتيكن  جملة  اأ���ص��ارت 
لي�صت من عوامل التحفيز اجليدة ملمار�صة الريا�صة، بل اإنها غالبا 

ما تعيق اأداء التمارين الريا�صية.
قيا�صها  ملمو�صة ميكن  اأه��داف  بتحديد  الأملانية  املجلة  ون�صحت 
خالل  ك��ث��ريا  اأحت���رك  "�صوف  ال��ق��ول  م��ن  ف��ب��دل  فيها،  والتحكم 
�صاعة    ن�صف  مل��دة  "للرك�س  خطة  و�صع  للمرء  ميكن  الأ�صبوع" 
املو�صوعة  اأن اخلطط  التجربة  اأثبتت  واإذا  الأ�صبوع".   مرتني يف 
يتحلى  اأن  امل���رء  على  ف���اإن  تنفيذها  ميكن  ول  ال���الزم  م��ن  اأك���ر 

باملرونة الكافية ويخفف احلمل والعبء قليال.
كما اأن ال�صعور بالإجناز يعد من العوامل املهمة جدا للتحفيز على 
ممار�صة الريا�صة، واإذا �صارت الأمور على ما يرام فاإنه ميكن زيادة 
التحميل تدريجيا وببطء، ومن الأف�صل اأن يتم ذلك عندما ي�صعر 
املرء بامللل من اأداء نف�س التمارين، حيث يجب اأن تكون الريا�صة 
ممتعة. كما ن�صحت املجلة الأملانية اأي�صا املبتدئني بتجريب األعاب 

ومتارين خمتلفة وعدم ممار�صة متارين غري منا�صبة لهم.

�شر�ف �آيل جمنون يقذف �لنقود على �لطريق
ر�صد �صريط فيديو حادثة غريبة يف العا�صمة الربيطانية لندن، 
الهدف  ع��ن  متاما  خمتلفة  ب�صورة  يعمل  اآيل  ���ص��راف  ك��ان  حيث 

الذي و�صع من اأجله.
الربيطانية،  "ال�صن"  �صحيفة  ن�صرته  ال��ذي  الفيديو،  ويظهر 
م�صاء الثنني، ال�صراف الآيل وهو يخرج اأوراق نقدية من فئة 20 
اأمام  حقيبة  و�صع  اإىل  ال�صلطات  �صارعت  فيما  اإ�صرتلينيا،  جنيها 

ال�صراف من اأجل التقاط النقود.
اأح���د حم��ط��ات م���رتو الأن���ف���اق يف العا�صمة  ووق��ع��ت احل���ادث���ة يف 
ت�صادف  ال��ذي��ن  ال��رك��اب  ع�صرات  الأم���ر  وا�صتوقف  الربيطانية، 

مرورهم باملكان، وكان يقف اأمامهم رجل اأمن.
ي��و دي بودي" على  " يف  ح�����ص��اب  ال��ف��ي��دي��و  ن�����ص��ر  م��ن  اأول  وك����ان 

التوا�صل. �صبكات  يف  ب�صرعة  ينت�صر  اأن  "يوتيوب" قبل 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�الأمر��س �لعقلية تتز�يد يف مناطق �حلرب 
اأو القلق  اأ�صخا�س يف مناطق احلرب يعانون من الكتئاب  اإن واحدا من كل خم�صة  قالت منظمة ال�صحة العاملية 
اأو ا�صطرابات ما بعد ال�صدمة اأو ال�صطراب ثنائي القطبية اأو انف�صام يف ال�صخ�صية، فيما يعاين كثري منهم من 
اأ�صكال حادة من هذه الأمرا�س العقلية. وقالت املنظمة التابعة لالأمم املتحدة اإن هذه النتائج ت�صلط ال�صوء على 
التاأثري بعيد املدى لالأزمات الناجمة عن احلرب يف بلدان مثل اأفغان�صتان والعراق وجنوب ال�صودان و�صوريا واليمن، 
واإن الأرقام اأعلى بكثري منها يف وقت ال�صلم حني يعاين واحد من كل 14 �صخ�صا تقريبا من �صكل من اأ�صكال املر�س 
العقلي. وقال فريق البحث "نظرا للعدد الكبري ملن هم بحاجة للم�صاعدة ولل�صرورة الإن�صانية التي حتتم تقليل 

املعاناة، هناك حاجة ملحة لتدخالت قابلة للتطوير يف جمال ال�صحة العقلية من اأجل التعامل مع هذا العبء".
وقال مارك فون اأومريين، وهو خمت�س يف ال�صحة العقلية مبنظمة ال�صحة العاملية و�صارك يف البحث، اإن النتائج 
العقلية  ال�صحة  يف جمال  الدعم  يكون  كي  وم�صتدام  عاجل  ا�صتثمار  اإىل  الدعوة  على  الثقل  مزيدا من  "ت�صفي 

والنف�صية متوافرا جلميع من يحتاجونه ممن يعي�صون و�صط �صراعات اأو عا�صوا و�صطها".
وت�صري اأرقام الأمم املتحدة اإىل اأنه يف عام 2016، �صجل عدد ال�صراعات امل�صلحة الدائرة اأكرب م�صتوى على الإطالق 
اإذ بلغ 53 �صراعا يف 37 دولة وكان 12 باملئة من �صكان العامل يعي�صون يف مناطق حرب. ومنذ احلرب العاملية الثانية 

ا�صطر 69 مليون �صخ�س تقريبا للفرار من ال�صراع والعنف.
واأجرى درا�صة منظمة ال�صحة العاملية عن ال�صحة العقلية واحلرب فريق من الباحثني من املنظمة ومن جامعة 

كوينزلند يف اأ�صرتاليا ومعهد املقايي�س ال�صحية والتقييم يف جامعتي وا�صنطن وهارفارد يف الوليات املتحدة.
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حيلة ذكية الختيار �جلينز دون قيا�س
اإذا مل  اأك��ر �صعوبة  اأن ي�صبح  اأم��ر حم��ري، وميكن  ���ص��روال جديد  اختيار 

تتوفر اإمكانية قيا�صه يف املتجر. 
ويف كثري من الأحيان، يلجاأ البع�س لالعتماد على القيا�صات املدونة على 
بعد  ا�صتبداله  اأو  ال�صروال  اإع��ادة  اإىل  وي�صطرون  قيا�صها،  دون  ال�صراويل 

جتربته يف املنزل.
واإذا كنت من الذين �صبق ووقعوا يف هذه امل�صكلة، نقدم لك حيلة ب�صيطة 
املنا�صب ل�صروال اجلينز، دون قيا�صه، بح�صب  القيا�س  ت�صاعد على اختيار 

موقع وان غود ثينغ.
- اأم�صكي �صروال اجلينز من طرفيه مع نهاية واحدة يف كل يد.

- لفي ال�صروال عند منطقة اخل�صر حول عنقك، وحددي نقطة التداخل.
- اإذا كان الطرفان ل يتداخالن، فال�صروال �صغري للغاية.

- اإذا كان التداخل كبرياً جداً، فال�صروال كبري للغاية.
- اإذا كانت التداخل �صغرياً بنحو 1 بو�صة )2.54 �صنتيمرت( فعلى الأرجح 
تعتمد  الطريقة  هذه  مالحظة:  جيد.  ب�صكل  قيا�صك  ال�صروال  �صينا�صب 
على مقايي�س مثالية بني العنق واخل�صر، ولكل �صخ�س اأن يحدد التداخل 

املنا�صب للح�صول على قيا�س مثايل لل�صروال.

حيل ماكرة يف مقابالت �لتوظيف
على  للتعرف  ال�صخ�صية  املقابلة  على  العمل  اأرب���اب  م��ن  العديد  يعتمد 

�صخ�صية املتقدمني للوظائف ال�صاغرة واختيار اأن�صبهم. 
اأثناء  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب��الأ���ص��ئ��ل��ة  ي��ك��ت��ف��ون  ل  ال��ع��م��ل  اأرب�������اب  ب��ع�����س  اأن  اإل 
املقابلة،ويلجوؤون اإىل حيل ت�صاعدهم يف التعرف على املتقدمني للوظيفة.

تقول ترينت اإنز املديرة التنفيذية يف �صركة اإك�صريو الأ�صرتالية للمحا�صبة، 
اإنها تتخذ قرارات التوظيف بناًء على ما يفعله املر�صح بفنجان القهوة، اأو 
زجاجة املياه، وت�صيف "ميكنك تطوير املهارات، واكت�صاب املعرفة واخلربة، 
لكن الأمر يتعلق بال�صلوك". وتلجاأ ال�صيدة اإنز اإىل اختبارات ب�صيطة، مثل 
رمي غالف قطعة حلويات عند باب غرفة املقابلة، ومراقبة �صلوك املتقدم 
للوظيفة عندما يراه، فاإذا التقطه فهذا دليل على اأنه نظيف ومرتب ويهتم 

بالتفا�صيل، بح�صب �صحيفة الغارديان الربيطانية.
وك�صفت جي�صيكا ليبمان مديرة التحرير التنفيذية يف �صركة اإن�صايدر اإنك 
اأخرياً طريقتها يف التخل�س من الذين ل ي�صتحقون الوظيفة، اإذ ت�صتثني 
كل مر�صح ل يبعث ر�صالة �صكر بعد املقابلة، فالر�صالة دليل على احلر�س، 

والتنظيم، وح�صن اخللق.
وك�صفت مديرة تنفيذي اأخرى ل�صحيفة نيوروك تاميز اأنها تتعمد مرا�صلة 
الأح��د، ملعرفة مدى  يوم  11 �صباحاً  اأو  ال�9 م�صاًء  املوظفني املحتملني يف 

ي�شبح مليونريً� يف �ل� 
يوتيوب بف�شل   19

مليونري  اإىل  بريطاين  �صاب  اأ�صبح 
بعد تعلم تداول العمالت الأجنبية 
ع��ل��ى ي��وت��ي��وب، وا���ص��ت��ث��م��ار الأم����وال 
التي جناها من عمله خالل عطلة 
 19 ليج  دان  وك��ان  الأ�صبوع.   نهاية 
غام�صاً،  م�صتقباًل  ي��واج��ه  ع���ام���اً، 
املدر�صة  امتحانات  يف  اإخفاقه  بعد 
لكنه   ،2017 ���ص��ي��ف   يف  ال��ث��ان��وي��ة 
اخلا�صة،  ب��ط��ائ��رت��ه  ال��ي��وم  ي�����ص��اف��ر 
ومي����ل����ك م���ن���زل���ني وال����ع����دي����د من 
راتباً  وي���دف���ع  ال���ف���اخ���رة،  ال�����ص��اع��ات 
لوالديه حتى ل ي�صطرا اإىل العمل. 
وي��ق��ول ل��ي��ج اإن����ه ك�����ص��ب ث��روت��ه من 
التداول يف �صوق العمالت الأجنبية 
على  تطبيق  "فوريك�س" با�صتخدام 
هاتفه امل��ح��م��ول، واأ���ص��ب��ح خ��ب��رياً يف 
اأن���ه يتقا�صى  ل��درج��ة  امل��ج��ال،  ه���ذا 
 1400( ا���ص��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه   1000
للراغبني  ن�صائحه  مقابل  دولر( 
ح�صب  املجال،  هذا  يف  ال�صتثمار  يف 
ليج  وين�صر  الربيطانية.  ديلي ميل 
با�صتمرار �صوراً على موقع التوا�صل 
حياة  تظهر  ان�صتغرام،  الجتماعي 
املرتفة التي يعي�صها،  لأكر من 26 
ليج  ويقول  املوقع.  متابع على  األف 
عن حياته: "اأعمل بجد لأمتكن من 
اأح��ب. غر�س  اأم��وايل على ما  اإنفاق 
الرائعة  العمل  اأخ��الق��ي��ات  وال���داي 
يف نف�صي واأن��ا ممنت لكل ما قدماه 
اأحد  األتزم بعمل يف  اأن  اأري��د  يل. ل 
البنوك، واأف�صل اأن اأكون قادراً على 
اأريد".  واأي����ن  اأري����د  ال��ع��م��ل ع��ن��دم��ا 
واأن�صاأ ليج من�صته اخلا�صة "تيم اإف 
اإك�س" لتعليم التدول على فوريك�س، 
ا�صرتليني  جنيه   300 وي��ت��ق��ا���ص��ى 
جنيه  و1000  الأ�صا�صية  ل��ل��دورات 

ا�صرتليني للدورات املتقدمة.

و�ت�شاب يبد�أ حماية �ل�شور �ل�شخ�شية
على  تعديل جديد  اإ���ص��اف��ة  وات�����ص��اب  تطبيق  ق��رر 
تطبيقها ال�صهري، �صيمنع امل�صتخدمني من حفظ 
ال�صور ال�صخ�صية "لأ�صدقائهم" من دون علمهم، 

كما هو متاح الآن.
ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ني ح��ف��ظ ال�صور  و���ص��م��ح وات�����ص��اب 
ي�صاركونهم  ال���ذي���ن  ل��الأ���ص��خ��ا���س  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
بالنقر  وذل��ك  ال�صابقة،  الفرتة  ط��وال  املحادثات 

على ال�صورة ال�صخ�صية ثم حفظها على الهاتف.
تلك  ال�صركة  اأزال���ت  اإنفو"،  "وابيتا  ملوقع  ووف��ق��ا 
ف��ل��ن ي�صتطيع  اخل��ا���ص��ي��ة يف حت��دي��ث��ه��ا اجل���دي���د، 
بال�صهولة  الأ����ص���دق���اء  ���ص��ور  ح��ف��ظ  امل�����ص��ت��خ��دم 

املعهودة.
يريد  م��ن  ك��ل  با�صتطاعة  �صيكون  واق��ع��ي��ا،  ول��ك��ن 
ذلك  فعل  لالأ�صدقاء  ال�صخ�صية  ال�صور  حفظ 
التي  لل�صا�صة،  �صورة  التقاط  خا�صية  با�صتخدام 

تتوفر يف جميع الهواتف الذكية.
ومل تعلن وات�صاب عن ال�صبب الرئي�صي وراء منع 
ولكن  اأ�صدقائهم،  �صور  حفظ  من  امل�صتخدمني 
اأن ت��ك��ون اخل��ط��وة يف اجت���اه حماية  م��ن امل��ت��وق��ع 

خ�صو�صية امل�صتخدم.

تطالب د�ر ن�شر ب� 13 مليون دوالر
نتا�صا  الأردنية،  الأ�صول  ذات  الأمريكية  املوؤلفة  تطالب 
دار ن�صر يف كاليفورنيا تعوي�صا قيمته  تاينز، من  طوال 
"يدعونني  كتابها  ن�صر  ف�صخ عقد  بعد  دولر  13 مليون 
املا�صي  اجل��م��ع��ة  ي���وم  ال���دع���وى  ت��اي��ن��ز  ورف���ع���ت  وايت". 
الذي  العقد  األ��غ��ت  وال��ت��ي  للن�صر،  بريد"  "رير  دار  �صد 
تعليقا  ن�صرها  بعد  وذل��ك   ،2018 ع��ام  يف  معها  اأبرمته 
بالعن�صرية يف  اتهامات  اأثري حولها  و�صورة على تويرت 
�صحيفة  ن�صرته  ملا  وفقا  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات 
بريد"  "رير  ب��دار  املفرت�س  من  وك��ان  بو�صت.  وا�صنطن 
ن�صر الرواية التي تتناول فيها تاينز املراأة يف املجتمعات 
تعمل يف  كانت  التي  املوؤلفة  وواجهت  والغربية.  العربية 
املهنية  ال��دويل نقطة حتول غريت م�صار حياتها  البنك 
عندما ن�صرت �صورة ملوظفة من ذوات الب�صرة ال�صمراء يف 
اتهامات  اأثار  ما  وهو  العمل،  اأثناء  تاأكل  "املرتو" وهي 
التغريدة  ع���ن  اع���ت���ذاره���ا  ب��ال��ع��ن�����ص��ري��ة. ورغ����م  ل��ت��اي��ن��ز 
تعر�س  ع��دم  ل�صمان  امل�صوؤولة  ال�صلطات  مع  وتوا�صلها 
التعليقات  اأن  اإل  تغريدتها،  ب�صبب  عقوبة  لأي  املوظفة 
يف  التهديد  حل��د  و�صلت  وال��ت��ي  نتا�صا  لحقت  ال�صلبية 
بع�س الأحيان وفقا مللف الق�صية. وعانت تاينز من قلق 

بعد احلادثة و�صلت حلد التفكري بالنتحار.
وكانت املفاجاأة عندما قامت دار الن�صر باإلغاء ن�صر الكتاب 
التغريدة وم��ا تبعها من  اأث��ري من لغط ح��ول  ب�صبب ما 

تفاعالت على �صبكات التوا�صل الجتماعي.

فتحت باب طو�رئ �لطائرة و�شنعت ماأ�شاة
ت���اأخ���رت ط���ائ���رة ك��ان��ت ع��ل��ى و���ص��ك الإق������الع م���ن مطار 
مان�ص�صرت اإىل باك�صتان ملدة 8 �صاعات بعد اأن فتحت امراأة 
باب الطوارئ عن طريق اخلطاأ معتقدة اأنه باب احلمام. 
وذكرت تقارير اأن طائرة تابعة ل�صركة اخلطوط اجلوية 
ملغادرة مطار مان�ص�صرت  ت�صتعد  "بيا" كانت  الباك�صتانية 
 7 9:20 دقيقة م�صاء يوم  ال�صاعة  اأب��اد يف  اإ�صالم  باجتاه 
فاإن  الربيطانية،  "اإندبندنت"  ل�صحيفة  ووفقا  يونيو. 
اأبواب الطائرة معدة بحيث تنطلق مزجلة الإخالء على 

الفور يف حال مت فتحها ب�صورة طارئة.
اإىل  ال��ذه��اب  ق���ررت  امل�����ص��اف��رة  اأن  ال�صحيفة  واأو���ص��ح��ت 
ظهور  من  الرغم  الطبيعة" على  ن��داء  و"تلبية  احلمام 

عالمة ربط الأحزمة.
وقامت امل�صافرة بفتح باب الطوارئ "اإل 5" على اجلانب 
الأي�����ص��ر م��ن م���وؤخ���رة ال��ط��ائ��رة، ب���دل م��ن ب���اب احلمام 

املجاور.
من  امل���راأة  مينع  اأن  الطائرة  طاقم  على  يفرت�س  وك��ان 
النهو�س من مقعدها، ومل يعرف بعد �صبب ال�صماح لها 

بالذهاب اإىل احلمام يف ذلك التوقيت.
اجلوية  اخل��ط��وط  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وط��ال��ب 

الباك�صتانية اأر�صد مالك بفتح حتقيق فوري يف احلادث.
لها عقب  بيان  الباك�صتانية يف  وقالت اخلطوط اجلوية 
احلادثة "فتحت م�صافرة عن طريق اخلطاأ باب الطوارئ 
لإخالء  الن����زلق  م��زجل��ة  بتفعيل  ت�صبب  ال���ذي  الأم����ر 
الطائرة،  انطالق  عملية  توقفت  الفور  وعلى  الركاب". 
الطائرة  اأن  م�صيفة  ال��رك��اب،  جميع  م��ن  اإخ��الوؤه��ا  ومت 
غادرت مطار مان�ص�صرت يف ال�صاعة اخلام�صة �صباح اليوم 

التايل.
 اآن فلور مارك�سر، عداءة وخمرجة اأفالم ونا�سطة ت�ستعد للم�ساركة يف الإ�سراب الن�سائي املقرر تنظيمه يوم اجلمعة 
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هدية ماكرون �إىل 
تر�مب ماتت!

رمب����ا ي��ك��ون ذل����ك اأب���ل���غ رم����ز على 
م��ا بلغه ال���ربود يف ال��ع��الق��ات بني 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�������ا، فقد 
الرئي�س  زرع����ه����ا  ����ص���ج���رة  ذب����ل����ت 
ال���ف���رن�������ص���ي م������اك������رون ون����ظ����ريه 
الأمريكي ترامب �صوياً يف حديقة 

البيت الأبي�س.
خالل زيارته اإىل الوليات املتحدة 
 ،2018 ع����ام  ن��ي�����ص��ان  اأب����ري����ل-  يف 
اأهدى الرئي�س الفرن�صي اإميانويل 
الأمريكي  ن��ظ��ريه  اإىل  م���اك���رون 
�صجرة  من  ف�صيلة  ترامب  دونالد 
�صنديان من �صمال فرن�صا وزرعاها 
الأبي�س.  البيت  حديقة  يف  �صوياً 
املفرت�س  ك��ان من  م��اك��رون  هدية 
القوية  ال���ع���الق���ات  ع���ن  ت��ع��رب  اأن 
املتحدة  الوليات  بني  والتاريخية 
ال�صنديانة  واأن  ل�صيما  وفرن�صا، 
�صمال فرن�صا  غ��اب��ة يف  م��ن  ج���اءت 
األ��ف��ي جندي  اأك���ر م��ن  ُق��ت��ل فيها 
الأوىل  العاملية  اأمريكي يف احلرب 
دوائر  وبح�صب  لكن،  اأمل��ان��ي��ا.  �صد 
"اإن  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ���ص��رح��ت مل��وق��ع 
ا�صتخراج  مت  الأمل���������اين،  يف"  ت����ي 
ال�صجرة من احلديقة عقب انتهاء 
وهما  للرئي�صني  الت�صوير  جل�صة 
اإىل احلجر  واإر���ص��ال��ه��ا  ي��زرع��ان��ه��ا، 
كما هو معهود  للفح�س،  ال�صحي 
ل��دى ك��ل ال��ن��ب��ات��ات امل�����ص��ت��وردة من 
وذلك  الأمريكية،  الأرا���ص��ي  خ��ارج 
اأو ح�صرات  اأم��را���س  اأي  للحد من 
�صارة قد تكون النبتة جلبتها معها 
يبدو  لكن  الأ���ص��ل��ي.  موطنها  م��ن 
تتم على  النقل هذه مل  اأن عملية 
اأكمل وجه، وذبلت ال�صجرة الهدية 
وم���ات���ت، ب��ح�����ص��ب ن��ف�����س ال���دوائ���ر 

الدبلوما�صية.

كيف ترتدين �لزي نف�شه يف 4 حفالت خمتلفة؟
�صراء ثوب خمتلف حل�صور حفالت الزفاف اأمر 
ف�صل  حلول  مع  خا�صة  للغاية،  ومرهق  مكلف 
ال�صيف الذي تختاره الكثريات لإقامة زفافهن. 
حفالت  يف  نف�صه  ال���زي  ارت����داء  ميكنك  اأن���ه  اإل 
التي  الب�صيطة،  ال��ت��ع��دي��الت  بع�س  ب��ع��د  ع���دة، 
بح�صب  م���رة،  ك��ل  يف  خمتلفاً  م��ظ��ه��راً  متنحك 

موقع هافينغتون بو�صت الأمريكي.
1 - حفل الزفاف التقليدي

نقرتح  التقليدية،  ال��زف��اف  حل��ف��الت  بالن�صبة 
عليك ارتداء ف�صتان مع كعب عال اأو منخف�س، 

وبع�س املجوهرات الب�صيطة وحقيبة �صغرية. 
وميكنك تغطية كتفيك ب�صال الكيمونو اأو �صرتة 

اأمامية مفتوحة مع بع�س الزخارف املطرزة.
2 - حفل زفاف ر�صمي

يتطلب  الر�صمي  الزفاف  اأن حفل  تعتقدين  قد 
ثوباً طوياًل، لكن خبرية الأزياء ديان غوت�صمان 

تقول اإن ف�صاتني الكوكتيل مقبولة بنف�س القدر 
ه���ذه الأي�����ام. ولإ���ص��اف��ة امل��زي��د م��ن الإث�����ارة اإىل 
الزي، جربي حذاًء بكعب معدين رفيع واأقراطاً 

براقة.
3 - حفل زفاف يف احلديقة

اأثناء  احلديقة  اإىل  للخروج  م�صطرة  كنت  اإذا 
الزفاف، فاأهم ما يجب الرتكيز عليه هو احلذاء 
ومرتفع،  عري�س  بكعب  ي��ك��ون  اأن  يجب  ال���ذي 
حتى ل يغو�س يف الع�صب، ولتجنب احلرج، ومن 
والإك�ص�صوارات  الأل���وان  بع�س  اإ�صافة  الأف�صل 

على املكياج.
4 - حفل زفاف على ال�صاطىء

فكرة  لي�س  العايل  الكعب  ارت��داء  اأن  املوؤكد  من 
جيدة على رمال ال�صاطىء، لذلك يف�صل ارتداء 
الإك�ص�صوارات  اإ�صافة بع�س  �صندل م�صطح، مع 

ال�صيفية، ول تن�صي النظارات ال�صم�صية.

�شيلني ديون تتوقف عن �لغناء 
 Caesars مب�صرح  حفلها  يف  الغناء  عن  ديون   العاملية  �صيلني  املغنية  توقفت 
غريب  طلب  على  بناء  املتحدة،  الوليات  يف  فيغا�س  ل�س  مدينة  يف   Palace

من اأحد احل�صور.
ديون  احلا�صرين  اأح��د  لفت  الفرن�صي،   Closermag ملوقع  تقرير  وبح�صب 
بينما كانت تغني اإىل اأنه يريد الذهاب اإىل احلمام، فما كان منها اإل اأن توقفت 
�صعر  ارت��ف��اع  اإىل  التقرير:" ن��ظ��راً  بح�صب  وق��ال��ت  ع��ودت��ه،  الغناء حل��ني  ع��ن 

البطاقات يف هذا احلفل ميكنني النتظار".
ويف فرتة غيابه حاولت تقطيع الوقت قائلًة للجمهور:"اأعتقد اأنه كاد ينتهي". 
وعند عودته توجهت اإليه بالقول: "تعال من هنا، هل ت�صعر بالتح�صن؟ اأحبك 
اأي�صاً لكنني لن اأ�صافحك، لي�س لأنني ل اأثق بك... خذ وقتك ول داع للتوتر... 

انتظرت ب�صبب ارتفاع اأ�صعار البطاقات اخلا�صة بهذا العر�س الأخري".


