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الرئي�س الت�سادي ي�سع حجر الأ�سا�س 
مل�سروع جممع ال�سيخ زايد التعليمي 

•• اأجنمينا-وام:

و�سع فخامة رئي�س جمهورية ت�ساد اإدري�س ديبي اإتنو حجر الأ�سا�س 
مل�سروع جممع ال�سيخ زايد التعليمي بالعا�سمة اأجنمينا بتمويل من 

موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية .
ويعترب امل�سروع منوذجا فريدا لتطوير التعليم يف جمهورية ت�ساد .. 
ويقع املجمع على م�ساحة 2180 مرتا مربعا،    )التفا�سيل �س2(

% ارتفاعا يف مواليد اأبوظبي خالل 10 �سنوات   34
•• اأبوظبي-وام:

ارتفع عدد املواليد الأحياء امل�سجلني يف اأبوظبي خلل الع�سر �سنوات 
املا�سية بن�سبة 34 يف املائة، م�سجًل 38.285 مولوداً يف العام 2018 مقارنة 
من  العام  اخل�سوبة  معدل  تراجع  فيما  بـ28.456 مولوداً يف العام 2008، 
العام  يف   49.8 اإىل   2011 العام  يف  ال�سكان  من   1000 لكل  مولوداً   78
عدد  ت�ساعف  فقد  للإح�ساء،  اأبوظبي  مركز  اأ�سدره  تقرير  وبح�سب   .2018
املواليد الأحياء حوايل 3 مرات ما بني الفرتة من 1977 حتى العام 2018 

لتبلغ ن�سبة الزيادة خلل تلك الفرتة 302 يف املائة.
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تلقى ات�سالني هاتفيني من الرئي�س الفرن�سي ورئي�س وزراء باك�ستان حول عالقات التعاون

حممد بن زايد وماكرون وعمران خان يوؤكدون اأهمية 
تكثيف اجلهود امل�سرتكة لتعزيز المن وال�ستقرار يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ام�س، ات�سال هاتفيا من فخامة اإميانويل ماكرون، 
وا�ستعر�س  الــ�ــســديــقــة.  فــرنــ�ــســا  جــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس 
القوية  ال�سداقة  علقات  الت�سال  خلل  اجلانبان 
التي جتمع دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
فرن�سا و�سبل تنميتها وتطويرها مبا يخدم امل�سالح 

امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.
الق�سايا  جممل  الفرن�سي  والرئي�س  �سموه  وتناول 
واآخر  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 
التن�سيق  اأهــمــيــة  واأكـــــدا  واملــ�ــســتــجــدات،  الـــتـــطـــورات 
الأمن  لتعزيز  الــدولــيــة  اجلــهــود  وتكثيف  والت�ساور 

وال�ستقرار يف املنطقة.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  تلقى �ساحب  من جهة اخرى 
القائد  نائب  اأبــوظــبــي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بــن 
من  هاتفيا  اتــ�ــســال  امــ�ــس  امل�سلحة  لــلــقــوات  الأعــلــى 
باك�ستان  جمهورية  وزراء  رئي�س  خــان  عمران  دولــة 

الإ�سلمية ال�سديقة.
جرى خلل الت�سال بحث تعزيز علقات ال�سداقة 
باك�ستان  وجمهورية  المــــارات  دولــة  بــني  والــتــعــاون 

و�سبل تطويرها مبا يخدم م�سالح البلدين.
وا�ستعر�س اجلانبان خلل الت�سال اآفاق التعاون يف 

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

الحتلل يوا�سل ال�ستيطان يف ال�سفة الغربية )ا ف ب(

اإتالف لغم بحري زرعه احلوثيون بالبحر الأحمر

�سراع امل�ساط واحلوثي ينذر بحرب يف �سوارع �سنعاء
•• اليمن-وكاالت:

واملــال وال�سلطة بني  النفوذ  من �سراع �سري على 
اإىل  �سنعاء،  يف  للحوثيني  الأول  ال�سف  قــيــادات 
واقتحام  اجل�سدية  بالت�سفية  التهديدات  تــبــادل 
للمباين بقوة ال�سلح، هذا ما و�سل اإليه القتتال 

الداخلي بني قادة املتمردين يف اليمن.
اأ�سدر رئي�س  الأربعاء  ام�س  ففي وقت مبكر فجر 
للحوثيني  الأعــلــى  ال�سيا�سي  باملجل�س  يــعــرف  مــا 
املجل�س حممد  باإقالة ع�سو  قــرارا  امل�ساط  مهدي 
علي احلوثي وحتويل وظيفته اإىل جمل�س ال�سورى 

الذي باتت مهمته �سكلية .
قـــرار الإقـــالـــة املــفــاجــئ ونــ�ــســره يف وكــالــة الأنباء 
اليمنية �سباأ اخلا�سعة ل�سيطرة ملي�سيا احلوثيني 
دفع مبحمد علي احلوثي اإىل اقتحام مقر الوكالة 
امل�سوؤولني هناك على حــذف اخلــرب حتت  واإجــبــار 

التهديد وبقوة ال�سلح 
ومل يقف الأمر عند هذا احلد بل اإن حممد علي 
اأجـــــرى مــكــاملــة وفــقــا ملــ�ــســادر يف �سنعاء  احلـــوثـــي 
قبل  اجل�سدية  بالت�سفية  وهــدده  امل�ساط  مبهدي 
�ــســيــل من  املــكــاملــة بــني الــطــرفــني اإىل  اأن تــتــحــول 
التهديدات بالقتل . وكان املجل�س ال�سيا�سي الأعلى 
املا�سي  مار�س  منت�سف  يف  له  اجتماع  خــلل  قــرر 
�سم حممد علي احلوثي اإىل ع�سوية املجل�س وهو 
ما اعتربه كثريون اآنذاك موؤ�سرا على قرب اإزاحة 

مهدي امل�ساط من رئا�سة املجل�س.
ويــنــحــ�ــســر الـــ�ـــســـراع بـــني قـــيـــادات الــ�ــســف الأول 
لــلــحــوثــيــني عــلــى الـــنـــفـــوذ واملــــــال والــ�ــســلــطــة بني 

امل�ساط  مهدي  ميثله  الأول  مت�سارعني،  جناحني 
ومدير مكتبه اأحمد حامد ومعه يحيى بدر الدين 
احلوثي وزير الرتبية والتعليم بالإ�سافة اإىل وزير 

الداخلية عبدالكرمي احلوثي.
فيقوده حممد علي احلوثي  الــثــاين،  اجلــنــاح  اأمــا 
ــوؤول ال�ــســتــخــبــارات اأبــــو عــلــي احلاكم  ومــعــه مــ�ــس
القيادات  مـــن  كــبــرية  جمــمــوعــة  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
واملحافظات  �ــســنــعــاء  يف  والــ�ــســيــا�ــســيــة  الــعــ�ــســكــريــة 

اخلا�سعة ل�سيطرة اأتباع اإيران .
التابعة  البحري  الت�سكيل  قوات  متكنت  ذلك،  اإىل 
اليمني،  الع�سكرية اخلام�سة يف اجلي�س  للمنطقة 
البحر  �سواحل  يف  حوثي  بحري  لغم  اإتـــلف  مــن 

الأحمر غربي حمافظة حجة.
اإن  الــبــحــري،  الت�سكيل  يف  ع�سكري  م�سدر  وقـــال 
بحري  لــغــم  عــلــى  عـــرت  للت�سكيل  تــابــعــة  دوريــــة 
زرعه احلوثيون بالقرب من ميناء بحي�س التابع 

ملديرية عب�س.
املا�سي عن  اأعلن الأ�سبوع  الت�سكيل البحري  وكان 
اأ�سر ثلثة من العنا�سر البحرية احلوثية يف تلك 
اأثناء  قــاربــهــم،  واإحــــراق  حمكم  بكمني  الــ�ــســواحــل 
املياه  لتفخيخ  العنا�سر  لتلك  ا�ستطلعية  عملية 

وزراعة الألغام.
املنطقة  يف  الـــبـــحـــري  الــتــ�ــســكــيــل  فــــرق  اأن  يـــذكـــر 
اخلــامــ�ــســة تــقــوم بــعــمــلــيــات مــ�ــســح دوريـــــة للمياه 
الدولية و�سواحل ميدي وعب�س، لتاأمينها والتاأكد 
من خلوها من خماطر الألغام التي متثل تهديدا 
كبريا لل�سيادين وحركة ال�سفن يف خطوط امللحة 

الدولية يف البحر الأحمر.

امل�ست�سار الأمريكي يبحث عملية ال�سالم مع العاهل الأردين يف عّمان

كو�سرن زيارة  قبيل  ا�ستيطانية  وحدة  اآلف  اإ�سرائيل تقر 6 
جتمع املهنيني بال�سودان يطالب املجل�س الع�سكري بحماية تظاهرات اليوم

•• اخلرطوم-وكاالت:

طلب القيادي يف جتمع املهنيني، اإ�سماعيل التاج، ام�س 
الأمنية  والأجـــهـــزة  الع�سكري  املجل�س  مــن  الأربـــعـــاء، 
حماية تظاهرات اليوم اخلمي�س املليونية، وقال نحّمل 
يف  يــحــدث  قــد  عنف  اأي  م�سوؤولية  الع�سكري  املجل�س 

تظاهراتنا ال�سلمية.
كوردفان  وايل  ال�سودان  يف  املهنيني  جتمع  طالب  كما 
وقال  الأبــيــ�ــس.  جمــزرة  مرتكبي  على  فـــوراً  بالقب�س 
ومواطني  كــوردفــان  يف  ال�سلطات  اإن  الــتــاج  اإ�سماعيل 

الأبي�س يعرفون متاماً من ارتكب اجلرمية.
اأنــــه حق  عــلــى  الـــتـــاج �سلمية احلـــــراك، مــ�ــســدداً  واأكـــــد 

د�ستوري.
مدينة  الأبــيــ�ــس  اإن  املهنيني  جتمع  يف  الــقــيــادي  وقـــال 
ولدينا  اجلــرائــم  ارتــكــب  مــن  يعرف  واجلميع  �سغرية 

ت�سجيلت.
اأن ت�سعى بكل ال�سبل  اأنه يجب على ال�سلطات  واأ�ساف 

اإىل حماية املواطنني.
ال�سودان  يف  الإفريقي  الو�سيط  طلب  �سابق  وقــت  ويف 

يف  متظاهرين  قتل  يف  اجلــنــاة،  اإيــقــاف  �سديد  بــاإحلــاح 
الأبي�س �سريعاً، وتقدميهم للمحاكمة طبقاً للقانون.

وقـــال الــو�ــســيــط الإفــريــقــي، حمــمــد احلــ�ــســن لــبــات، يف 
اأية ذريعة للإبطاء بالتوقيع  موؤمتر �سحايف: ل نقبل 
اللجنة  اأن  اإىل  مــ�ــســرياً  الـــد�ـــســـتـــوري،  املـــر�ـــســـوم  عــلــى 
اإنهاء  على  اأو�سكت  قد  الطرفني  املكونة من  القانونية 
عملها املتعلق بالوثيقة الد�ستورية. اإذا مت عمل الوثيقة 

�سيفتح ذلك الباب �سريعا اأمام تكوين احلكومة.
املر�سوم  على  للم�سادقة  العمل  ا�ستكمال  اأن  واعــتــرب 

الد�ستوري ملح جداً.
يوليو احلــايل، على وثيقة  17 متــوز  التوقيع يف  ومت 
التفاق ال�سيا�سي بني املجل�س النتقايل وقوى احلرية 
اأنه ل يجوز ملن �سغل من�سباً يف  اأكــدت  والتغيري، التي 

املرحلة النتقالية الرت�سح للنتخابات.
املقررة  املفاو�سات  جل�سة  اإجــراء  عــدم  الثلثاء  وتقرر 
مع املجل�س الع�سكري ب�سبب تواجد الفريق التفاو�سي 
قتل  حيث  الأبــيــ�ــس  مدينة  يف  الحتجاجية  للحركة 
متظاهرون من بينهم اأربعة طلب مدار�س بالر�سا�س 

الثنني.

•• القد�س-وا�شنطن-وكاالت:

زعــمــت احلــكــومــة ال�ــســرائــيــلــيــة يف 
بناء  على  موافقتها  ـــادرة،  ن خــطــوة 
منزل لفل�سطينيني يف جزء   700
من ال�سفة الغربية املحتلة يخ�سع 
لــ�ــســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة ووافـــقـــت يف 
اآلف  بــنــاء �ستة  ذاتـــه عــلــى  الــوقــت 
بح�سب  ا�ستيطانية،  �سكنية  وحــدة 

ما اأعلن م�سوؤول اإ�سرائيلي اأم�س .
واأكـــــد املـــ�ـــســـوؤول الـــــذي طــلــب عدم 
احلكومة  اأن  هــويــتــه،  عــن  الك�سف 
على  وافــقــت  الإ�سرائيلية  الأمــنــيــة 
زيــارة متوقعة  قبيل  الثلثاء  ذلــك 
الرئي�س  �ــســهــر  كــو�ــســر،  جلـــاريـــد 
الأمـــريكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب واأحـــد 

كبار م�ست�ساريه.
اإذا كانت جميع  ومل يت�سح بعد ما 
اأن بع�سها  اأم  اإن�ساوؤها  املنازل �سيتم 
باأثر  مــوافــقــة  وميــنــح  فعل  م�سيد 

رجعي.
وتــتــعــلــق املـــوافـــقـــة عــلــى الـــبـــنـــاء يف 
املحتلة  الغربية  ال�سفة  مــن  جــزء 
املنطقة  اأي  )ج(،  باملنطقة  معروف 

 امل�سماري: نتمهل يف دخول طرابل�س 
املدنيني اأرواح  على  ح��ف��اظ��ًا 

•• بنغازي-وكاالت:

قال املتحدث با�سم اجلي�س الليبي، 
اجلي�س  قــوات  اإن  امل�سماري،  اأحمد 
تتقدم يف معركة طرابل�س، اإل اأنها 
تتمهل يف اقتحام العا�سمة حفاظاً 

على اأرواح املدنيني.
ت�سريحات  يف  املــ�ــســمــاري  واأ�ـــســـاف 
�سحافية، ا�ستهدفنا مراكز يف مطار 
معيتيقة للطائرات امل�سرية، وغرف 
يف  ونتمهل  بــهــا،  اخلــا�ــســة  التحكم 
اقتحام العا�سمة حفاظاً على اأرواح 
بوابة  اأورد موقع  املدنيني، ح�سبما 

اأفريقيا الإخباري، اأم�س الأربعاء.
وكان القائد العام للجي�س الوطني 
الليبي، امل�سري خليفة حفرت، اأجرى 
اأم�س الأول الثلثاء �سل�سلة لقاءات 
بــالــ�ــســبــاط املـــيـــدانـــيـــني مـــن قـــادة 
مــعــارك حتــريــر طــرابــلــ�ــس، لو�سع 
عملية  عــلــى  الأخـــــــرية  الــلــمــ�ــســات 
القتحام ال�سامل ملعاقل امليلي�سيات 

الإرهابية وتعزيز حماور القتال.
وذكـــــــــــرت مـــــ�ـــــســـــادر قــــريــــبــــة من 
عملية  اأن  الجتماع،  يف  امل�ساركني 
حلول  قبل  �ستتم  طرابل�س  حترير 

عيد الأ�سحى املبارك.

الأمنية  لــلــ�ــســيــطــرة  تــخــ�ــســع  الــتــي 
توجد  وحيث  الإ�سرائيلية  واملدنية 

امل�ستوطنات.
 60 اأكــر من  املناطق )ج(  وت�سكل 
يف املئة من اأرا�سي ال�سفة الغربية 
املــحــتــلــة الــتــي يــفــرت�ــس نــظــريــا اأن 
تــ�ــســكــل يف اإطـــــــار حــــل الـــدولـــتـــني، 
الفل�سطينية  الـــدولـــة  مـــن  جـــــزءا 

امل�ستقبلية.
اإ�سرائيل  متــنــح  اأن  الــــنــــادر  ومــــن 

الفل�سطينيني  قيام  على  موافقات 
بالبناء يف املنطقة )ج(.

لرئي�س  اخلـــطـــة  هــــذه  و�ــســتــ�ــســمــح 
الـــــــوزراء بــنــيــامــني نــتــانــيــاهــو - يف 
حــــال تــطــبــيــقــهــا - بـــــاأن يـــقـــول اإنـــه 
كو�سر،  خطة  ل�سالح  جهدا  يبذل 
ن�سبيا  املــنــازل �سغري  اأن عــدد  رغــم 
اجلديدة  امل�ستوطنات  مع  باملقارنة 

التي �سُتبنى.
ومل تـــعـــرف بــعــد تــفــا�ــســيــل زيــــارة 

كو�سر املتوقعة هذا الأ�سبوع.
لن  خطته  اأن  �ــســرح  كو�سر  وكـــان 
ت�سمل حل الدولتني لن ذلك يعني 
اآخر  و�سيئا  لــلإ�ــســرائــيــلــيــني  �سيئا 

للفل�سطينيني.
يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  وا�ستقبل 
الأربعاء،  اأمــ�ــس  احل�سينية،  ق�سر 
كبري م�ست�ساري الرئي�س الأمريكي، 
الأردن  يــزور  الــذي  كو�سر،  جاريد 
من  عـــددا  ت�سمل  لــه  جــولــة  �سمن 

الدول يف املنطقة.
وجاء يف بيان ر�سمي اأنه يف معر�س 
بحث اجلهود املبذولة حلل ال�سراع 
الــفــلــ�ــســطــيــنــي الإ�ـــســـرائـــيـــلـــي، اأعــــاد 
التاأكيد على  الثاين  امللك عبد اهلل 
العادل  الــ�ــســلم  حتــقــيــق  �ـــســـرورة 
والدائم، ومبا ي�سمن اإقامة الدولة 
الفل�سطينية امل�ستقلة على خطوط 
الــــرابــــع مـــن يــونــيــو عــــام 1967 
وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، تعي�س 
اإ�سرائيل،  جانب  اإىل  و�سلم  باأمن 
ووفق  الــدولــتــني،  حــل  اإىل  ا�ستنادا 
وقـــرارات  العربية  الــ�ــســلم  مــبــادرة 

ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة.

337 األفا يدلون باأ�سواتهم يف انتخابات الوطني الحتادي

120 مركزا انتخابيا يف ال�سفارات والقن�سليات 
والبعثات الدبلوما�سية للدولة على م�ستوى العامل

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت اللجنة الوطنية للنتخابات النتهاء من الإجراءات والتح�سريات اللوج�ستية ملقار 
قوائم  وزيادة   2019 الوطني الحتادي  املجل�س  ا�ستعدادا لنتخابات  النتخابية  اللجان 
الهيئات النتخابية بن�سبة 50.58 % مقارنة مع قوائم عام 2015 لت�سل اإىل 337738 
مواطنا ومواطنة ي�ساركون يف انتخابات الدورة احلالية لـ»الوطني الحتادي« من خلل 39 
للنتخابات  الوطنية  اللجنة  وقالت  املقبل.  اأكتوبر  يف  الدولة  م�ستوى  على  انتخابيا  مركزا 
اإن قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برفع ن�سبة 
متثيل املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي اإىل %50 ي�سهم يف تعزيز م�سرية التنمية ال�سيا�سية 
وي�سكل حمطة مهمة يف برنامج التمكني ال�سيا�سي الذي اأطلقه �سموه يف عام 2005 بهدف 
الوطني  املجل�س  دور  تفعيل  اإىل  بالإ�سافة  العامة  احلــيــاة  يف  م�ساركة  اأكــر  مــواطــن  اإعـــداد 

الحتادي باأن يكون بق�سايا الوطن واهتمامات املواطنني.       )التفا�سيل �س3(

تفجري دموي بحافلة اأطفال ون�ساء يف اأفغان�ستان
•• هرات-اأ ف ب:

ُقتل ع�سرات الركاب غالبيتهم من الن�ساء والأطفال يف غرب اأفغان�ستان اأم�س 
الأربعاء بانفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق لدى مرور حافلتهم 

، بح�سب ما اأعلن م�سوؤولن اأفغانيان.
واأعلنت ال�سلطات اأن النفجار وقع غداة اإدانة بعثة الأمم املتحدة يف اأفغان�ستان 
�سقوط مدنيني بني قتلى وجرحى بوترية »�سادمة«، يف وقت ت�ستعد البلد 

لنتخابات رئا�سية.
لطالبان  قنبلة  اإن  مهيب  اهلل  مهيب  فــرح  وليــة  اإدارة  با�سم  املتحدث  وقــال 
انفجرت لدى مرور حافلة ركاب كانت تقوم برحلة على الطريق ال�سريع بني 
قندهار وهرات. وتابع اأن املعلومات تفيد بـمقتل 28 �سخ�سا على الأقل وجرح 

ع�سرة اآخرين، موؤكدا اأن كافة ال�سحايا من املدنيني.
وقال املتحدث با�سم الرئا�سة الأفغانية �سديق �سديقي اإن ح�سيلة النفجار 

الذي حّمل طالبان م�سوؤوليته قد بلغت 34 قتيل و17 جريحا.
ومل ي�سدر عن حركة طالبان اأي تنبٍّ للعتداء.

رو�سيا ت�ستعد لتنفيذ اأكرب عملية 
اإنزال جوي يف التاريخ احلديث

•• مو�شكو-وام: 

باأكرب  قريبا  للقيام  رو�سيا  ت�ستعد 
التاريخ  يف  جــــوي  اإنـــــــزال  عــمــلــيــة 
الدفاع  وزارة  وذكـــــرت  احلـــديـــث. 
قـــوات  اأن  لــهــا  بـــيـــان  الــرو�ــســيــة يف 
اأكرب عملية  املظلت �ستنفذ قريبا 
اإنزال جوي وذلك خلل تدريباتها 
املــنــدرجــة يف اإطـــار مــنــاورة �سينرت 

ال�سرتاتيجية.  2019
اأن اخلطة تت�سمن  واأ�ساف البيان 
جبلية  منطقة  يف  املظليني  اإنـــزال 
�سهلية ولن يعرف املظليون وطيارو 
تــنــقــلــهــم مكان  الـــتـــي  الــــطــــائــــرات 
الإنـــــــزال حــتــى الــلــحــظــة الأخــــرية 
ومن ثم قيامهم مبهاجمة وتدمري 
كاملطار  الفرتا�سي  العدو  من�ساآت 

الع�سكري امليداين.
اأنـــزال جوي  اخــر عملية  اأن  يــذكــر 
 ،  1981 عـــــــام  نـــــفـــــذت  كـــــبـــــرية 
ع�سكري  األـــــف   100 ــاركــة  مبــ�ــس
امل�سلحة  الــقــوات  اأفـــرع  جميع  مــن 

البودكا�ست، واأ�سرطة الفيديو الفريو�سية:
هكذا ثّور الدميقراطيون طريقة احلمالت النتخابية!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

هل �سيتم ح�سم ال�سباق اىل البيت الأبي�س بف�سل بودكا�ست اأو ميم اأو فيديو 
الفعال  ال�ستخدام  اأن  �سريع النت�سار؟ رمبا ل، لكن ترامب اأثبت عام 2016 

للإنرتنت وال�سبكات الجتماعية يوفر نوًعا جديًدا من القوة ال�ساربة. 
ومن اأجل التغلب على امللياردير عام 2020، يتناف�س الدميقراطيون، الذين 
�ساركوا يومي الثلثاء والأربعاء يف املناظرة الثانية للحملة النتخابية، على 

البتكار جلذب الناخبني واملانحني.                   )التفا�سيل �س13(

مهام  ينهي  املوؤقت  الرئي�س 
وزي����ر ال��ع��دل اجل��زائ��ري

•• اجلزائر-وكاالت:

اأم�س  اجلــزائــريــة،  الرئا�سة  اأعلنت 
الأربـــعـــاء، اإنــهــاء مــهــام وزيـــر العدل 
النائب  وتعيني  بــراهــمــي،  �سليمان 
الـــعـــام بــلــقــا�ــســم زغــمــاتــي خــلــفــا له، 
الــد�ــســتــور عــلــى عدم  يف حــني ين�س 
اإمكان تعديل احلكومة خلل فرتة 

حكم الرئي�س النتقايل.
الأنباء  وكالة  ن�سرته  بيان  وجــاء يف 
الدولة،  رئــيــ�ــس  اأنــهــى  اجلــزائــريــة: 
ال�سيد عبد القادر بن �سالح، ام�س، 
براهمي،  �ــســلــيــمــان  الــ�ــســيــد  مـــهـــام 
ب�سفته وزير العدل حافظ الأختام.

وكانت احلركة التي اأطاحها الغزو الأمريكي يف عام 2001 من ال�سلطة يف 
اأفغان�ستان قد قطعت هذا ال�سهر تعّهدا ف�سفا�سا باحلد من عدد ال�سحايا 
املدنيني. ولطاملا دفع املدنيون الأفغان الثمن الأكرب يف احلرب امل�ستمرة 

منذ نحو 18 عاما بعد غزو الوليات املتحدة للبلد.

اأفغاين يحمل جثمان طفل قتل يف النفجار  )ا ف ب(

بيت بوتيجيج

العديد من املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.
وتطرق �سموه ورئي�س وزراء باك�ستان اىل التطورات 
وجهات  وتــبــادل  والــدولــيــة  الإقليمية  واملــ�ــســتــجــدات 
النظر حولها، واأكدا اأهمية تكثيف اجلهود وامل�ساعي 

امل�سرتكة لتعزيز المن وال�ستقرار يف املنطقة.
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اأخبـار الإمـارات
انخفا�س اأ�سرار احلوادث على الطرق الإحتادية

•• دبي-وام: 

اأكدت وزارة تطوير البنية التحتية انخفا�س عدد الأ�سرار 
الناجتة عن احلوادث على الطرق الحتادية خلل العام 
اأطلقتها  التي  النوعية  املــبــادرات  بف�سل   2019 اجلــاري 
خمتلف  بــني  امل�سرتك  والعمل  اخل�سو�س  بهذا  الــــوزارة 
املهند�سة مرية بن هندي  . وذكــرت  العلقة  اجلهات ذات 
دعم  اأن  الــــوزارة  يف  الحتــاديــة  الــطــرق  اإدارة  نائبة مدير 
موؤ�سرات ال�سلمة املرورية على الطرق الإحتادية وحتقيق 
وزارتي  بــني  امل�سرتكة  اجلــهــود  ثــمــرة  يــاأتــي  امل�ستهدفات 
تطوير البنية التحتية والداخلية واملتعلقة مب�سروع تعزيز 
ممكنات تقليل الوفيات وال�سلمة املرورية وتقلي�س زمن 

ال�ستجابة على الطرق الحتادية بهدف حتقيق م�ستهدف 
و�سول  الدولة  يف  الرئي�سة  الطرق  على  الوفيات  خف�س 
. ودعــت م�ستخدمي   2021 اإىل حتقيق روؤيــة المـــارات 
اأ�سرار  قــيــمــة  تقييم  خــدمــة  مــن  امل�ستفيدين  الــطــريــق 
احلوادث على الطرق الحتادية اإىل التقدم للح�سول على 
املتحركة  للهواتف  الــذكــي  الـــوزارة  عــرب تطبيق  اخلــدمــة 
اأو   »MOID  « و  لنظامي”اأندرويد”و”اأبل”  امل�سغلة 
www.moid.gov.« الإلكرتوين  املوقع  من خلل 
الــوزارة طــورت خدماتها بهدف توفر  اأن  اإىل  لفتة   »ae
اجلهد والوقت على متعامليها وحر�سا منها على الرتقاء 
الـــوزارة على توفري  واأكــدت حر�س   . مب�ستوى اخلدمات 
املوا�سفات  اأرقـــى  وفــق  املجتمع  �ــســرائــح  ملختلف  خــدمــات 

وتذليل العقبات اأمامهم واإجناز كل ما يحتاجونه ب�سهولة 
الــوزارة يف حتقيق  وي�سر الأمر الذي يحقق ا�سرتاتيجية 
اأكرب قدر من ال�سعادة والر�سا عن اخلدمات التي تقدمها 
املركز  بتبوء  الدولة  توجه  دعم  على  ينعك�س مبجمله  ما 
بن  واأ�سافت   . العاملية  ال�سعادة  موؤ�سرات  يف  عامليا  الأول 
وزارة تطوير  اأطلقتها  التي  املــبــادرات  اأنــه من بني  هندي 
الطرق  على  املــروريــة  ال�سلمة  لتحقيق  التحتية  البنية 
اإىل  تهدف  “ #نباك_�سامل”والتي  مــبــادرة  الإحتــاديــة 
احلد من احلوادث املرورية على الطرق الحتادية منوهة 
 80088889 املــجــاين  الــرقــم  خ�س�ست  الـــــوزارة  بـــاأن 
هذه  �سمن  الحتادية  الطرق  على  الأ�سرار  عن  للإبلغ 

املبادرة .

م�سدر باخلارجية يبدى ارتياحه لنتائج اجتماع فرق 
حر�س احلدود وال�سواحل بني الإمارات واإيران

•• اأبوظبي-وام:

اأبدى م�سدر بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل ارتياحه لنتائج الجتماع الدويل امل�سرتك ال�ساد�س لفرق حر�س 
احلدود وال�سواحل بني الإمارات واجلمهورية الإ�سلمية الإيرانية الذي عقد يف طهران اأم�س الول.

اإن  الــدويل  والتعاون  اخلارجية  بـــوزارة  الــدويل  الأمــنــي  التعاون  اإدارة  مدير  الزعابي  حممد  �سامل  �سعادة  وقــال 
الجتماع ياأتي ا�ستكمال للقاءات الدورية ال�سابقة للجنة امل�سرتكة بني البلدين والتي مت ت�سكيلها لبحث م�سائل 
جتاوز ال�سيادين للحدود البحرية للبلدين وحل م�سائل الإفراج عن املخالفني لقواعد ال�سيد ومكافحة عمليات 
التهريب وياأتي يف �سياق حر�س الإمارات على �سئون مواطنيها مبن فيهم ال�سيادون. واأبدى ارتياحه للنتائج التي 
اأ�سفر عنها الجتماع الذي اقت�سر ح�سب جدول العمال على مايت�سل ب�سئون ال�سيادين املواطنني وو�سائل ال�سيد 

اململوكة لهم موؤكدا اأهمية هذه الجتماعات يف ظل الحتياجات العملية املتعلقة باحلدود البحرية بني البلدين.

الرئي�س الت�سادي ي�سع حجر الأ�سا�س 
مل�سروع جممع ال�سيخ زايد التعليمي  

•• اأجنمينا-وام:

و�سع فخامة رئي�س جمهورية ت�ساد اإدري�س ديبي اإتنو حجر الأ�سا�س مل�سروع 
جممع ال�سيخ زايد التعليمي بالعا�سمة اأجنمينا بتمويل من موؤ�س�سة زايد 

بن �سلطان اآل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية.
ويعترب امل�سروع منوذجا فريدا لتطوير التعليم يف جمهورية ت�ساد .. ويقع 
املجمع على م�ساحة 2180 مرتا مربعا، وي�سمل 30 ف�سل درا�سيا جلميع 
900 طالب  والثانوية” ي�ستوعب  والإعدادية  الإبتدائية  ال�سنية  املراحل 

و6 �سالت كمبيوتر ومركزا �سحيا.
ح�سر و�سع حجر الأ�سا�س �سعادة حممد علي م�سبح علي ال�سام�سي �سفري 
الدولة لدى جمهورية ت�ساد و�سعادة حمد �سامل بن كردو�س العامري املدير 

العام ملوؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية والإن�سانية .

الرابعة  الدورة  يف  جل�سة   30
ل�ندوة اأمن الطريان املدين بدبي 

•• دبي-وام:

اأمـــن وجــوائــز الــطــريان املدين  “ندوة  لـــ  الــرابــعــة  الــــدورة  ت�سمل حمـــاور 
30 جل�سة  القادم  �سبتمرب   24 اإىل   22 بدبي من  تعقد  التي   ”2019
والطائرات  والإلكرتونية  الكيماوية  اأبرزها احلرب  حول مو�سوعات عدة 
كما  واملنتجات  الب�سر  وتهريب  والإرهــــاب  ك�سفها  وكيفية  طيار  دون  مــن 
تت�سمن ثماين ور�س عمل تتناول مو�سوعات عن اخرتاقات الدماغ والأمن 
الأزمات  لوقوع  وال�ستعداد  ال�سلوك  وحتليل  اجلماهريية  التجمعات  يف 

ومترينا ي�سلط ال�سوء على عمليات اخلطف.
وجتمع الندوة التي ت�ست�سيفها الدائرة الأمنية يف جمموعة الإمارات عددا 
من اأبرز خرباء اأمن الطريان العامليني من �سمنهم علماء اأع�ساب وخرباء 
ا�سرتاتيجيني يف ال�سلوك الب�سري وموؤثرين وقادة وموؤ�س�سني ومدراء يف 

�سناعة الأمن .
بالتحديات  الــوعــي  بتحفيز  الإمـــــارات  طـــريان  يف  العليا  الــقــيــادة  وتــلــتــزم 
املــدين وتــبــادل الأفــكــار واأف�سل املمار�سات بني  الــطــريان  اأمــن  واجتــاهــات 
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  الــنــدوة  يفتتح  و�ــســوف  العلقة  ذات  اجلــهــات  خمتلف 
الإمارات  التنفيذي لطريان  الرئي�س  الأعلى  الرئي�س  اآل مكتوم  بن �سعيد 
واملــجــمــوعــة ويــلــقــي الــ�ــســري تــيــم كـــلرك رئــيــ�ــس طـــريان الإمـــــارات الكلمة 

الفتتاحية.
الأمــنــيــة يف  الــدائــرة  اأول  رئي�س  نــائــب  الها�سمي  عــبــداهلل  الــدكــتــور  وقـــال 
جمموعة الإمارات ي�سرنا اأن ت�ستقطب الندوة مزيدا من الأ�سخا�س حول 
الــذي ي�سكل اليوم من�سة  العامل يف كل دورة ما يعك�س جناح هذا احلــدث 
مل�ساركة ومناق�سة التحديات وامل�ستجدات الأمنية واملجتمعية وت�سكل م�ساألة 
رقمي  عــامل  ظل  يف  وال�سخ�سية  املهنية  حياتنا  من  اأ�سا�سيا  جانبا  الأمــن 
معقد وتعد م�سوؤولية اجلميع ولذلك فاإننا جنمع متحدثني وممثلني من 
وناقلت  تنظيمية  وهيئات  حكوميني  وم�سوؤولني  وخــرباء  عــدة  �سناعات 

جوية وم�سغلي مطارات.

�سرطة اأبوظبي تبحث تعزيز التعاون الأمني مع الت�سيك واإيطاليا
•• اأبوظبي-وام:

ال�سرطية  الأجــهــزة  مــع  الأمــنــي  الــتــعــاون  تعزيز  اأبــوظــبــي  �سرطة  بحثت 
و  اخلــطــرة  املـــواد  مــن  احلماية  مبــجــالت  واإيطاليا  الت�سيك  يف  املخت�سة 

الطلع على ابرز امل�ستجدات التي تعزز الرتقاء بتطوير العمل ال�سرطي 
والأمني.

وكـــان وفــد مــن مــديــريــة الــطــوارئ والــ�ــســلمــة الــعــامــة بقطاع العمليات 
حللف  امل�سرتك  التدريب  ملركز  بــزيــارة  قــام  اأبوظبي  �سرطة  يف  املركزية 

الناتو للمواد اخلطرة يف جمهورية الت�سيك.
املواد  مع  التعامل  اإدارة  مدير  ال�ساحي  اإبراهيم  حممد  املقدم  واأو�ــســح 
اخلطرة مبديرية الطوارئ وال�سلمة العامة ان الزيارة ركزت على بحث 
امل�سرتك بني اجلهتني وتبادل اخلــربات يف جمالت  التعاون  تعزيز  �سبل 

احلماية من املواد اخلطرة.
اإيطاليا لتفعيل بنود  الوفد بزيارة جلامعة روما تورفريغاتا يف  كما قام 
اأبــوظــبــي ومــركــز دفـــاع مــدين روما  املــوقــعــة مــع �سرطة  مــذكــرة التفاهم 

ومدر�سة تدريب القوات امل�سلحة .

قبول الطلبة من جميع اجلن�سيات يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة الو�سل بدبي بعثة احلج الر�سمية :عيادات متخ�س�سة باملخيمات قريبة من حجاج الدولة
•• اأبوظبي-وام:

تقوم الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف بت�سكيل طواقم بعثة احلج 
الدولة  يف  واملوؤ�س�سات  الــوزارات  من  عدد  مع  والتعاون  بالتن�سيق  الر�سمية 
ومن اأهمها وزارة الداخلية ووزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ويتم اختيار نحو 
وطبية  �سرعية  8 جلان  على  مهامه موزعني  عن�سر متخ�س�س يف  مائتي 

واإدارية واإعلمية ومالية وخدمية تتوا�سل مع احلملت.
مــن مكة  كــل  �سكنهم يف  ومــواقــع  تنقلت احلــجــاج  اللجان متابعة  وتــتــوىل 
ا�ستكمال  على  والوقوف  اأحوالهم  على  والإ�ــســراف  املنورة  واملدينة  املكرمة 
بالتن�سيق  اإىل منى وعرفة  ت�سعيدهم  واإعــداد خطط  املنا�سك  املخيمات يف 
مع اجلهات املعنية يف اململكة ف�سل عن توفري اأرقى اخلدمات حتى عودتهم 
اإىل اأر�س الوطن. واأ�ساد الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة 
من  املتوا�سل  والــدعــم  الكبري  بالهتمام  والأوقــــاف  الإ�ــســلمــيــة  لل�سوؤون 
القيادة الر�سيدة حلجاج الدولة وبعثتها الر�سمية مما يعزز دائما م�ستوى 
الأداء املتميز واخلدمات املقدمة حلجاج الدولة ون�سبة الر�سا العالية جدا 

بني احلجاج عن اهتمام القيادة بهم ورعاية البعثة لهم.
بلغ  العام  الدولة هذا  التي منحت حلجاج  الت�ساريح  اإن عدد  الكعبي  وقال 
6228 وهو العدد املخ�س�س للدولة من الت�ساريح .. م�سريا اإىل اأن البعثة 
التح�سريية قد غادرت اإىل الأرا�سي املقد�سة يوم 25 يوليو املا�سي للبدء 
واملقرر  املــنــورة  املدينة  اإىل  املتجهه  الإمــاراتــيــة  احلــمــلت  اأوائـــل  با�ستقبال 
و�سولها يف حني �سيبداأ توافد بقية احلجاج جوا عرب مطار امللك عبدالعزيز 

الدويل بجدة اعتبارا من 5 اغ�سط�س املقبل.
واأكد اأن البعثة التح�سريية �ستعمل على تنفيذ مهامها من جتهيز مقرات 
البعثة وخميمات احلجاج يف كل من منى وعرفة وليلة مزدلفة اإىل اأن تلحق 

بها البعثة الر�سمية بكامل طواقمها يوم مطلع اغ�سط�س املقبل.
اأنه تنفيذا لل�سروط املن�سو�س عليها فقد كانت الأولوية هي منح  واأو�سح 
الت�ساريح لأ�سحاب الهمم ولكبار املواطنني ويف هذا مت اختيار من انطبقت 
مــن بني  الــذكــي  الإلــكــرتوين  الت�سجيل  عــرب  والــ�ــســروط  ال�سوابط  عليهم 
اأ�سبحت  اأي�سا  وهــوؤلء  واملواطنات  املواطنني  من  للحج  متقدم   17000

لهم الأولوية يف احلج القادم وفيما يخت�س باخلدمات النوعية التي �ستقدم 
حلجاج الدولة وح�ساب تكلفة ذلك فقد مت التعاقد مع نقابة ال�سيارات يف 
واملباين  كالفنادق  الأخـــرى  اخلــدمــات  ومـــوردي  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ا�سرتطته  ما  للحجاج  هــوؤلء  يقدم  اأن  على  ال�سحية  والوجبات  ال�سكنية 
الهيئة و�ستنفذه حملت احلج وذلك يف حدود التكاليف املعقولة اإذ �ستبداأ 
اختيارات  بح�سب  ترتفع  ثم  للحاج  درهــم   14000 من  ال�ساملة  التكلفة 

احلجاج للخدمات الإ�سافية.
واأ�ساف : تعاقدنا هذا العام ولأول مرة مع �سركة �سعودية “بيت التموين 
ال�سعودي” لتقدم وجبات جاهزة حلجاج الدولة وفق موا�سفات عاملية وفيما 
يتعلق بالو�سع يف خميمات منى وعرفات �سهد هذا العام جتهيز خيام جديدة 
الدولة  اأجل راحة حجاج  الأوىل من  ذات موا�سفات عاملية ت�ستخدم للمرة 
الإمـــارات  راحــة حجاج  %200 ولأجـــل  بــدرجــة تربيد  ومـــزودة مبكيفات 
الأعوام  ب�سورة خمتلفة عن  اأي�سا  وتربيدها  املياه  دورات  زيــادة عدد  متت 

املا�سية بزيادة 220 حماماً عن ال�سنوات ال�سابقة.
واأ�سار اإىل اأنه للمرة الأوىل يتم اإن�ساء عيادات متخ�س�سة باملخيمات لتكون 
قريبة من كل حاج من حجاج الدولة مزودة باأكفاأ الطواقم الطبية و�ستقوم 
بتوفري امل�ستلزمات الطبية كافة للحجاج وتقارير املتابعة للحالت التي ترد 
اإليها اإ�سافة اإىل عمل اأطباء احلملت يف متابعة احلجاج كل يف حملته كما 
�ستقوم جلنة الوعظ بتكثيف جهودها التي تعرف احلجاج باأداء املنا�سك وفقا 
50 واعظا وواعظة  اإعداد دورات فقهية لنحو  للأحكام ال�سرعية حيث مت 

�سي�ساحبون البعثة وحملت احلج من بينهم عدد من املفتني.
وال�سلمة وعدم  الأمــن  بتعليمات  اللتزام  اإىل  الدولة  الكعبي حجاج  ودعا 
البطاقات  على  واملحافظة  البعثة  اأو  املخيمات  مقرات  يف  اآخرين  ا�ستقبال 
الإلكرتونية التي يت�سلمونها .. م�سريا اإىل وجود خدمات ذكية متمثلة يف 
و�سع بوابات اإلكرتونية يف جميع املخيمات ومكاتب �سوؤون احلجاج يف امل�ساعر 
اإليها اإل من خلل البطاقة الإلكرتونية  املقد�سة بحيث ل ميكن الدخول 
اأق�سى درجات الأمــان وال�سلمة حلجاج الدولة  اخلا�سة بكل حاج لتوفري 
ونظم  الإلكرتوين  الت�سجيل  بنظام  املتعلقة  الأخــرى  اخلدمات  جانب  اإىل 

املراقبة والتنظيم وت�سريح احلج الإلكرتوين.

•• دبي-وام:

خلل  بدبي  الو�سل  جامعة  اأمــنــاء  جمل�س  اقــر 
اجتماعه الأول للعام اجلامعي 2019-2018 
باملوافقة على قبول الطلبة من جميع اجلن�سيات 
العام  مــن  ابـــتـــداًء  العليا  الــدرا�ــســات  بــرنــامــج  يف 
القبول  كان  اأن  بعد   2020-2019 اجلامعي 
يف هذا الربنامج مقت�سراً على الطلبة املواطنني 

وطلبة دول جمل�س التعاون اخلليجي.
تـــراأ�ـــس الجــتــمــاع مــعــايل جــمــعــة املــاجــد رئي�س 
الطاير  حميد  اأحمد  من  كل  وع�سوية  املجل�س 
واأحمد عتيق اجلمريي و حممد عي�سى ال�سويدي 
و الدكتور حممد �سامل املزروعي والدكتور جمال 
الرحمن  عبد  حممد  والدكتور  املهريي  حممد 

مدير اجلامعة.
و�ـــســـرح الــدكــتــور حمــمــد عــبــد الــرحــمــن مدير 
اأن املــجــلــ�ــس اتــخــذ هــــذا الـــقـــرار بعد  اجلــامــعــة 
العليا  الــدرا�ــســات  الــذي �سهدته عــمــادة  الإقــبــال 
تاأتي  اخلطوة  هــذه  اأن  ..م�سيفا  براجمها  على 
الــــروؤيــــة ال�ــســرتاتــيــجــيــة الــتــي ت�سري  اإطـــــار  يف 
والتي  القادمة  ال�سنوات  خــلل  اجلامعة  عليها 
الربامج  مــن  �سل�سلة  عــن  الإعــــلن  فيها  �سيتم 

والتخ�س�سات اجلديدة.
واو�ـــســـح ان اجلــامــعــة اتــخــذت هـــذا الـــقـــرار بعد 
النتهاء من كافة م�ستلزمات العملية التعليمية 
من قاعات درا�سية ذكية لطلبة الدرا�سات العليا 
وقاعدة بيانات بحثية متطورة وا�ستقطاب نخبة 

من الأ�ساتذة، ف�سل عن فتح خطوط التوا�سل 
بالدولة  الأكــادميــيــة  املوؤ�س�سات  مــن  العديد  مــع 

وخارجها خدمة لهذه الغر�س.
للتعليم  مركز  باإن�ساء  �ستقوم  اجلامعة  ان  وذكر 
م�ستمر  تعليمي  نــظــام  بــنــاء  اأجـــل  مــن  امل�ستمر 
وابتكاري يلبي احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية 
واملــتــجــددة ومُيــّكــن طلبة اجلــامــعــة ويــرفــع من 
اإطلق  �سيتم  كما   ، م�ستمرة  ب�سورة  كفاءتهم 
-2020 اجلامعي  العام  يف  جديدة  تخ�س�سات 
الــبــكــالــوريــو�ــس يف علوم  بــرنــامــج  وهــي   2021
املــكــتــبــات واملــعــلــومــات ، وبــرنــامــج املــاجــ�ــســتــري يف 

علوم املكتبات واملعلومات ، وبرنامج املاج�ستري يف 
التمويل وامل�سارف الإ�سلمية .

الدرجات  منح  املجل�س  اعتمد  اآخـــر  جــانــب  مــن 
طلبة  مــن  واملــتــخــرجــات  للمتخرجني  العلمية 
اجلامعي  ــعــام  لــل اجلـــامـــعـــة  يف  الــبــكــالــوريــو�ــس 
2019/2018 ، والبالغ عددهم  131 طالب 
يف  طــالــب   20 و  111  طالبة  منهم  وطــالــبــة، 
العربية  واللغة  الإ�سلمية  الدرا�سات  برناجمي 
طالبات   7 تخريج  املجل�س  اعتمد  كما  واآدابــهــا، 
يف برناجمي املاج�ستري والدكتوراه منهن طالبة 

واحدة يف املاج�ستري و  6 طالبات يف الدكتوراه.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

للنتخابات  الوطنية  اللجنة  اأكــدت 
النتهاء من الإجراءات والتح�سريات 
النتخابية  اللجان  ملقار  اللوج�ستية 
املجل�س  لنــــتــــخــــابــــات  ا�ــــســــتــــعــــدادا 
وزيادة   2019 الحتــــادي  الــوطــنــي 
بن�سبة  النتخابية  الهيئات  قــوائــم 
% مقارنة مع قوائم عام   50.58
 337738 اإىل  لــتــ�ــســل   2015
مـــواطـــنـــا ومـــواطـــنـــة يـــ�ـــســـاركـــون يف 
انتخابات الدورة احلالية لـ”الوطني 
مركزا   39 خــلل  من  الحتادي” 
انــتــخــابــيــا عــلــى مــ�ــســتــوى الـــدولـــة يف 

اأكتوبر املقبل.
وقالت اللجنة الوطنية للنتخابات 
اإن قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بــن 
متثيل  ن�سبة  بــرفــع  اهلل”  “حفظه 
الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  املــراأة 
تعزيز م�سرية  ي�سهم يف   50% اإىل 
حمطة  وي�سكل  ال�سيا�سية  التنمية 
ال�سيا�سي  التمكني  برنامج  مهمة يف 
 2005 عــام  �سموه يف  اأطلقه  الــذي 
اأكر م�ساركة  اإعــداد مواطن  بهدف 
يف احلـــيـــاة الــعــامــة بــالإ�ــســافــة اإىل 
الـــوطـــنـــي  املـــجـــلـــ�ـــس  دور  تـــفـــعـــيـــل 
الوطن  باأن يكون بق�سايا  الحتادي 

واهتمامات املواطنني.
واأو�ــــــســــــحــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
القرار  تنفيذ  اآلـــيـــات  لــلنــتــخــابــات 
حيث يجوز حلاكم كل اإمارة حتديد 
عـــدد املــقــاعــد الــتــي �ــســوف تــفــوز بها 
الإمارة  ممثلي  انتخاب  عند  الن�ساء 
الــــوطــــنــــي الحتــــــــادي  املـــجـــلـــ�ـــس  يف 
بــحــيــث األ يـــتـــجـــاوز هــــذا الـــعـــدد /

يف  انتخابه  املطلوب  الــعــدد  ن�سف/ 
اإعــلن ديوان  الإمــارة بالإ�سافة اإىل 
احلاكم يف كل اإمارة عن عدد املقاعد 
املخ�س�سة للمراأة يف النتخابات قبل 
يتجاوز  األ  على  الرت�سيح  بــاب  فتح 

تكون  اأن  على  املقبل  اأكتوبر   3 اإىل 
الت�سويت  لــعــمــلــيــة  الــزمــنــيــة  املــــدة 
املبكر ثماين �ساعات كاملة يف اليوم 
ال�ساعة  تبداأ يف متام  الواحد بحيث 
الــعــا�ــســرة �ــســبــاحــاً وتــنــتــهــي يف متام 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
الزمنية  املــدة  اأن  اللجنة  واأو�سحت 
�ساعة  ع�سرة  اإثنتا  القــرتاع  لعملية 
القرتاع  عملية  �ستبداأ  حيث  كاملة 
�سباح  الــثــامــنــة  الــ�ــســاعــة  متــــام  يف 
الثامنة  الــ�ــســاعــة  متـــام  يف  وتــنــتــهــي 
ناخب  كل  يتمتع  اليوم  نف�س  م�ساء 
ذلك  ويعني  فقط  /واحـــد/  ب�سوت 
مرة  ب�سوته  يـــديل  اأن  للناخب  اأن 
النتخابية  الـــدورة  نف�س  يف  واحـــدة 
بني  من  واحــدا  مر�سحا  يختار  واأن 
املــر�ــســحــني يف الإمـــــارة الــتــي ينتمي 
ي�ستطيع  مــر�ــســحــاً  كـــان  واإذا  اإلــيــهــا 
اللجنة  واأ�ـــســـارت  نف�سه.  يــر�ــســح  اأن 
اإطلق  اإىل  لــلنــتــخــابــات  الــوطــنــيــة 
بعنوان  بالنتخابات  خا�س  تطبيق 
للنتخابات”  الــوطــنــيــة  “اللجنة 
من �ساأنه اأن ي�سهم يف عملية اندماج 
واملر�سحني  الـــنـــاخـــبـــني  وتـــفـــاعـــل 
يحتوي  حــيــث  فاعلية  اأكـــر  ب�سكل 
الــتــطــبــيــق عــلــى عـــدد مــن اخلوا�س 
ومواقعها  القـــــــرتاع  مـــراكـــز  مــثــل 
اإ�سافة اإىل خا�سية تذكري اجلمهور 
الزمني  وجـــدولـــهـــا  بـــالنـــتـــخـــابـــات 

وغريها من اخلدمات.
اأنـــه ميكن حتميل  بــالــذكــر  اجلــديــر 
التطبيق الذكي اجلديد للنتخابات 
الــعــامــلــة بنظام  اآبـــــل  اأجــــهــــزة  عــلــى 
 App عرب متجر اآبل �ستور IOS
العاملة  الأجـــهـــزة  وعــلــى   Store
جوجل  عـــرب  “اأندرويد”  بــنــظــام 
ب�سهولة   Google Play بــلي 
خلل ثواٍن لل�ستفادة من كل املزايا 
ما  ملعرفة  للم�ستخدم  يتيحها  التي 
يحتاجه من معلومات عن انتخابات 

املجل�س الوطني الحتادي.

العدد ن�سف العدد املطلوب انتخابه 
بينما ي�ستكمل حاكم الإمارة الن�سبة 
املـــحـــددة ملــقــاعــد املــــــراأة عــنــد تعيني 
ن�سف عدد ممثلي الإمارة يف املجل�س 

الوطني الحتادي.
اإعلمية  اإحـــاطـــة  جـــاء ذلـــك خـــلل 
نــــظــــمــــتــــهــــا الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
خللها  ا�ــســتــعــر�ــســت  لــلنــتــخــابــات 
بانتخابات  اخلا�سة  امل�ستجدات  اآخر 
 2019 الحتــادي  الوطني  املجل�س 
املــرا�ــســلــني الأجانب  نـــادي  وذلـــك يف 
بــــاأبــــوظــــبــــي وبـــحـــ�ـــســـور عــــــدد من 

القيادات الإعلمية يف الدولة.
الإعــلمــيــة معايل  الإحــاطــة  ح�سر 
نـــــورة بــنــت حمــمــد الــكــعــبــي وزيــــرة 
املـــعـــرفـــة ع�سو  وتــنــمــيــة  الـــثـــقـــافـــة 
رئي�س  الوطنية للنتخابات  اللجنة 
الوطنية  للجنة  الإعلمية  اللجنة 
لــلنــتــخــابــات و�ــســعــادة طـــارق هلل 
ل�سوؤون  الــدولــة  وزارة  وكــيــل  لــوتــاه 
املــجــلــ�ــس الــوطــنــي الحتـــــادي ع�سو 
رئي�س  الوطنية للنتخابات  اللجنة 
و�سعادة  النـــتـــخـــابـــات  اإدارة  جلــنــة 
الغفلي  حمـــمـــد  �ــســعــيــد  الــــدكــــتــــور 
املجل�س  لــ�ــســوؤون  املــ�ــســاعــد  الــوكــيــل 
الدولة  وزارة  يف  الحتـــادي  الوطني 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون 
الوطنية  الــلــجــنــة  ومــــقــــرر  عــ�ــســو 
�سعادة  قـــال  وبـــــدوره  لــلنــتــخــابــات. 
اإعــلن قائمة  اإن  طــارق هلل لوتاه 
�سبتمرب   3 يف  النهائية  املــر�ــســحــني 
تــبــداأ فـــرتة تقدمي  اأن  املــقــبــل عــلــى 
اأ�ــــســــمــــاء وكـــــــلء املـــر�ـــســـحـــني يف 4 
ال�سابطة  ال�سروط  ح�سب  �سبتمرب 
التنفيذية  الــتــعــلــيــمــات  يف  لـــذلـــك 

دولــة الإمــارات الأوىل على م�ستوى 
العامل يف خمتلف املجالت. واأو�سح 
الهيئات  يــحــق لأعــ�ــســاء  اأنــــه  لــوتــاه 
النتخابية املتواجدين خارج الدولة 
يف  النتخابات  يف  باأ�سواتهم  الإدلء 
مراكز النتخاب التي �سوف حتددها 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلنــتــخــابــات يف 
مراكز النتخاب التي �ستقام يف 120 
دبلوما�سية  وبعثة  وقن�سلية  �سفارة 
للدولة يف اخلارج وذلك خلل يومي 
23 �سبتمرب املقبل. واأ�ساف  و   22

ت�سهم يف اإيجاد ثقافة �سيا�سية تعزز 
املكت�سبات وتعمق الولء الوطني.

وردا على �سوؤال لوكالة اأنباء الإمارات 
وام حول عدد املتطوعني يف انتخابات 
 2019 الحتــادي  الوطني  املجل�س 
الــدكــتــور �سعيد حممد  �ــســعــادة  قــال 
التطوع يف تنظيم  اإن عملية  الغفلي 
انتخابات املجل�س الوطني الحتادي 
من  الــدولــة  مــواطــنــي  على  تقت�سر 
الذكور و الإناث للم�ساركة يف اإجناح 
و�سل  حيث  النتخابي  ال�ستحقاق 

احلملت  فـــــرتة  تــنــطــلــق  حــــني  يف 
النتخابية للمر�سحني يف 8 �سبتمرب 
لن�سحاب  مــوعــد  اآخـــر  يــكــون  بينما 
�سبتمرب   15 تــاريــخ  يف  املــر�ــســحــني 
اأن قــرار رفع ن�سبة متثيل  .. موؤكدا 
الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  املــراأة 
القيادة  اإميان  يعك�س   50% بن�سبة 
الــر�ــســيــدة بـــدور املــــراأة املــهــم يف دفع 
مــ�ــســرية الــتــنــمــيــة وحــر�ــســهــا على 
توظيف طاقات جميع فئات املجتمع 
فيه  تكون  اأف�سل  م�ستقبل  ل�سناعة 

بخطى  تــ�ــســري  الإمــــــــارات  دولـــــة  اأن 
ثابتة ومتدرجة ومدرو�سة يف جمال 
يتنا�سب  ومبـــا  ال�سيا�سية  التنمية 
املجتمع  وخــ�ــســو�ــســيــة  طــبــيــعــة  مـــع 
الإماراتي الذي يوؤمن بقيم امل�ساركة 
وال�سورى لتحقيق التطور والتنمية 
ال�ساملة التي توؤدي اإىل حتقيق روؤية 
والريادة  بالتميز  الر�سيدة  قيادتنا 
الإماراتي  املــواطــن  تطلعات  وتلبية 
وتطوير عملية امل�ساركة ال�سيا�سية يف 
الدولة وفقاً ملراحل مدرو�سة بحيث 

املــ�ــســجــلــني حاليا  املــتــطــوعــني  عــــدد 
احلاجة  بينما  متطوع   2000 اإىل 
ت�سل  النتخابية  املراكز  يف  الفعلية 
اإىل  مــ�ــســريا  مــتــطــوعــا   880 اإىل 
�سي�ساركون  مــتــطــوع   1200 اأن 
لنتخابات  احلـــالـــيـــة  ـــــــــدورة  ال يف 
املــجــلــ�ــس الـــوطـــنـــي الحتــــــــادي كما 
لتاأهيل  التدريبي  الربنامج  �سيبداأ 
املــتــطــوعــني حــــول اآلـــيـــة الــعــمــل يف 
اأغ�سط�س   20 يف  النتخابية  املراكز 
املــقــبــل . واأ�ـــســـاف اأن الــتــ�ــســويــت يف 
انتخابات املجل�س الوطني الحتادي 
يكون من خلل النظام الإلكرتوين 
املـــوجـــود يف املـــراكـــز النــتــخــابــيــة يف 
الــدولــة مــوؤكــدا على �ــســرورة ذهاب 
النتخاب  مـــراكـــز  اإىل  املــر�ــســحــني 
باأ�سواتهم من خلل نظام  لــلإدلء 
الت�سويت الإلكرتوين والذي ي�سهم 
يف اإعــــلن الــنــتــائــج يف خـــلل خم�س 
اإجـــــراء  بــعــد  وذلـــــك  دقـــائـــق   10 اأو 
امل�سفرة..  لــلأ�ــســوات  الــفــرز  عملية 
م�سريا اإىل اأن نظام ال�سوت الواحد 
كل  لإرادة  حقيقيا  انــعــكــا�ــســا  ميــثــل 
الفعلية  بــالــنــتــيــجــة  ويـــاأتـــي  نـــاخـــب 
يف رغـــبـــة الــنــاخــبــني وتــر�ــســيــح من 
وفيما  املــر�ــســحــني.  مـــن  يــرغــبــونــه 
 .. املــبــكــر  الــتــ�ــســويــت  عملية  يخ�س 
للنتخابات  الوطنية  اللجنة  قالت 
الت�سويت  بــاب  فتح  يتم  �ــســوف  اإنـــه 
النتخابية  الــهــيــئــات  اأعــ�ــســاء  اأمــــام 
اليوم  قـــبـــل  بـــاأ�ـــســـواتـــهـــم  لــــــــلإدلء 
لـــلنـــتـــخـــابـــات يف مـــراكـــز  املـــــحـــــدد 
النــتــخــاب الــرئــيــ�ــســة الــتــي حتددها 
كل  للنتخابات يف  الوطنية  اللجنة 
اإمـــارة وذلــك ملــدة ثلثة اأيـــام مــن 1 

النقل املتكامل مينح تراخي�س مزاولة ن�ساط تاأجري ال�سكوتر 
•• اأبوظبي-وام:

ن�ساط  مــزاولــة  تراخي�س  منح  با�سر  اأنـــه  املتكامل  النقل  مــركــز  اأعــلــن 
تاأجري الدراجات الكهربائية عدمية املقعد �سكوتر العاملة بالبطاريات 
الرامية  ا�سرتاتيجيته  اإطــار  يف  وذلــك  الذكية،  التطبيقات  خلل  ومن 
وم�ستدامة  متكاملة  نقل  منظومة  واإر�ــســاء  التنقل  و�سائل  تنويع  اإىل 
ترتقي بجودة اخلدمات املتوقرة لأفراد املجتمع وتدعم التوجهات نحو 

ا�ستخدام و�سائل نقل �سديقة للبيئة يف اإمارة اأبوظبي.
هذا  يف  املتخ�س�سة  والــدولــيــة  املحلية  لل�سركات  اخلــطــوة  هــذه  وتتيح 
املجال الفر�سة لتقدمي خدماتها بعد احل�سول على الرتخي�س اللزم 
العلقة.  �ساحبة  الأخــرى  واجلهات  املركز  من  املمانعة  عدم  و�سهادات 
امل�سارات  �سمن  خدماتها  تــقــدمي  املعنية  الــ�ــســركــات  بــاإمــكــان  و�سيكون 

الأوىل  املرحلة  ت�سمل  الهوائية يف حني  والــدراجــات  للم�ساة  املخ�س�سة 
منطقتي الكورني�س و�سارع خليفة بالعا�سمة اأبوظبي، كمرحلة جتريبية 

ملدة �ستة اأ�سهر اإىل �سنة.
حتت  تنطلق  التي  اخلــدمــة  هــذه  اأن  اإىل  املتكامل  النقل  مركز  اأ�ــســار  و 
الو�سول  من  املجتمع  اأفـــراد  متكن  والأخـــري،  الأول  امليل  خدمة  �سعار 
الدراجات  باعتبار  واقت�سادية،  �سريعة  بطريقة  النهائية  وجهتهم  اإىل 
للتنقلت  للبيئة  و�ــســديــقــة  و�سهلة  فــاعــلــة  تنقل  و�سيلة  الكهربائية 
اليومية الق�سرية للعمل والرتفيه، وتربط بني مواقف حافلت النقل 

العام واملراكز التجارية والت�سويقية واخلدمية وال�سكنية والرتفيهية.
واأو�سح املركز اأن اخلدمة اجلديدة ت�ساهم يف احلد من الزدحام املروري 
وحتافظ على بيئة معي�سية نظيفة وم�ستدامة، م�سيفا اأنها تاأتي �سمن 
خيارات  �ستى  واإتــاحــة  البديلة  التنقل  و�سائل  لتعزيز  املتوا�سل  �سعيه 

ا�ستخدام  تعزز  كما  الإمـــارة.  يف  العام  النقل  و�سائل  مل�ستخدمي  التنقل 
النقل متعدد الو�سائط الن�سيابي يف اأبوظبي.

الذكية  التطبيقات  خــلل  مــن  الكهربائية  الــدراجــات  ت�سغيل  وميكن 
ا�ستجابة �سريع  امل�سغلة، حيث يوجد لكل دراجة رمز  التابعة لل�سركات 
وب�سرعة  ت�سغيلها  ميكن  ال�سريع،  الت�سجيل  عملية  فبعد  بها؛  خا�س 
�سلمة  على  حر�سا  ال�ساعة  يف  كــيــلــومــرتاً   20  –  15 تبلغ  ق�سوى 

امل�ستخدمني.
العمل  الكهربائية  الدراجات  الراغبة يف تقدمي خدمة  ال�سركات  وعلى 
لتنظيم مزاولة  املتكامل  النقل  التي و�سعها مركز  �سمن ال�سرتاطات 
اأمن  على  احلــفــاظ  اإىل  الأوىل  بــالــدرجــة  تــهــدف  والــتــي  الن�ساط،  هــذا 
و�سلمة اأفراد املجتمع، وت�سمل تلك ال�سرتاطات، ا�ستخدام الدراجات 
عن  بعيدا  فقط،  لذلك  املخ�س�سة  واملــ�ــســارات  الأمــاكــن  يف  الكهربائية 

اأو  املــمــرات  ان�سيابية  املــركــبــات، وعـــدم تعطيل  واأمــاكــن عــبــور  الــ�ــســوارع 
التاأثري على م�ستوى ال�سلمة يف الطريق وركن الدراجات يف الأماكن 
املخ�س�سة لذلك. كما يتعني على ال�سركات امل�سغلة احل�سول على جميع 
الت�ساريح اللزمة و�سهادات عدم املمانعة من اجلهات املعنية قبل بدء 
الت�سغيل. وقال مركز النقل املتكامل اإنه �سرياقب عن كثب خلل املرحلة 
الأوىل مدى جناح التجربة ون�سبة الإقبال على هذه اخلدمة لتطوير 
واملوؤ�سرات  املعطيات  اأن كل  بها موؤكدا  والإجــراءات اخلا�سة  ال�سيا�سات 
تدل على جناحها، واأ�ساف اأن يتطلع اإىل تو�سعتها يف امل�ستقبل لت�سمل 

مناطق ومدنا اأخرى بالإمارة.
يذكر اأن ا�ستخدام الدراجات الكهربائية ي�سهد منوا كبريا ومت�سارعا يف 
جميع اأنحاء العامل وقد اأثبتت هذه اخلدمة فاعليتها يف تقليل الزدحام 

املروري واحلد من التلوث وا�ستهلك الطاقة.

39 مركزا انتخابيا  عرب  الحتادي  الوطني  انتخابات  يف  باأ�سواتهم  يدلون  األفا   337

الدبلوما�سية للدولة على م�ستوى العامل والبعثات  والقن�سليات  ال�سفارات  يف  انتخابيا  مركزا   120
اإجناح ال�ستحقاق النتخابي يف  للم�ساركة  اإماراتي  متطوع   2000 •

يف 10 دقائق بعد فرز الأ�سوات امل�سفرة النتخابات  نتائج  اإعالن  يف  ي�سهم  الإلكرتوين  • الت�سويت 

م�سروعا اإن�سانيا لدار الرب يف اأوغندا وتنزانيا  50
•• دبي -وام:

وتنزانيا  اأوغندا  تنفذها اجلمعية يف جمهوريتي  واإن�سانيا  م�سروعا خرييا   50 الرب  دار  وفد ميثل جمعية  تفقد 
بتربعات ومبادرات املح�سنني واأهل اخلري يف دولة الإمارات فيما يبلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم وترعاهم اجلمعية 
يف البلدين 300 يتيما يف اأوغندا و240 يتيما يف تنزانيا. �سم الوفد عبد الكرمي جعفر احل�سن مدير اإدارة الأيتام 
الهدف من  اأن  ال�سحي  علي  واأو�سح  راأ�ــس اخليمة.  فرع اجلمعية يف  ال�سحي مدير  اهلل  وعلي عبد  الأ�سر  وكفالة 
الزيارة متابعة جودة تنفيذ امل�ساريع الإن�سانية للجمعية يف البلدين �سمن خطة املتابعة ال�سنوية لقطاع امل�ساريع 
الآراء وبحث طوير اخلدمات اخلريية  لتبادل  العامل  واللتقاء مع م�سوؤويل الهيئات من �سركاء “دار الرب” حول 
للم�ساريع واملبادرات الإن�سانية. وقال عبد الكرمي جعفر احل�سن اإن مهام فريق العمل ا�ستملت على زيارة �سفارتي 

دولة الإمارات يف اأوغندا وتنزانيا لتعريف لتعريفهما باإجنازات دار الرب يف الدولتني.

نورة الكعبي: اللجنة تعمل على تنظيم عملية انتخابية وفقًا لأرقى املعايري 

 الوطنية لالنتخابات ت�ستعر�س م�ستجدات انتخابات الوطني الإحتادي 2019 
•• اأبوظبي- وام:

ا�ــســتــعــر�ــســت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلنــتــخــابــات اآخــــر املــ�ــســتــجــدات اخلا�سة 
بانتخابات املجل�س الوطني الإحتادي2019 �سمن �سعيها لتعزيز ال�سراكة 
ال�ــســرتاتــيــجــيــة مــع و�ــســائــل الإعـــــلم وتــعــزيــز الــوعــي واملــعــرفــة بالعملية 

النتخابية والفعاليات اخلا�سة بها .
جاء ذلك خلل الإحاطة الإعلمية التي عقدت يف نادي املرا�سلني الأجانب 
اأبوظبي بح�سور معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية  يف 
املعرفة ع�سو اللجنة الوطنية للإنتخابات، رئي�س اللجنة الإعلمية للجنة 
الوطنية للنتخابات، و�سعادة طارق هلل لوتاه، وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون 
املجل�س الوطني الإحتادي، ع�سو اللجنة الوطنية للإنتخابات، رئي�س جلنة 
امل�ساعد  الوكيل  الغفلي،  حممد  �سعيد  الدكتور  و�سعادة  النتخابات،  اإدارة 
ل�سوؤون املجل�س الوطني الإحتادي يف وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني 

القيادات  من  وعــدد  للنتخابات  الوطنية  اللجنة  ومقرر  ع�سو  الإحتـــادي، 
الإعلمية بالدولة .

على  تعمل  للنتخابات  الوطنية  اللجنة  اإن  الكعبي  نـــورة  مــعــايل  وقــالــت 
واملو�سوعية  وال�سفافية  الدقة  معايري  اأعلى  وفق  انتخابية  عملية  تنظيم 
ومبا يتنا�سب مع م�سرية الإجنــازات التي حتققها دولة الإمــارات يف جميع 
للو�سول  املجالت،و يواكب تطلعات قيادة دولة الإمــارات التي ت�سعى دائماً 
اإىل املراكز الأوىل . واأ�سافت: “ اأن م�سرية متكني املواطن يف دولة الإمارات 
من  روؤاهــــا  وت�ستلهم  م�ستمرة  الــقــرار  �سنع  عملية  يف  م�ساهمته  وتــعــزيــز 
برنامج التمكني ال�سيا�سي ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”الذي اأعلن عنه مبنا�سبة اليوم الوطني الرابع 
والثلثني عام 2005 ويهدف اإىل متكني املجل�س الوطني الإحتادي ليكون 
بق�سايا  الت�ساقاً  اأكر  التنفيذية، ويكون  لل�سلطة  �سلطة م�ساندة ومر�سدة 

املواطنني وهمومهم والقادر على مناق�ستها واقرتاح احللول املنا�سبة لها«.

واأو�سحت اأن انتخابات املجل�س الوطني الإحتادي 2019 هي جت�سيد عملي 
للتطور النوعي للعملية النتخابية �سمن برنامج تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية 
اأنها خطوة  الإمـــارات، كما  دولــة  تنتهجه  الــذي  ال�سورى  الــذي ير�سخ مبداأ 

مهمة لغر�س ثقافة التنمية ال�سيا�سية بني اأفراد املجتمع.
واأكدت معاليها اأن م�ساركة الهيئات النتخابية يف انتخابات 2019 �سرورة 
وطنية ت�سهم يف ا�ستمرار متكني املجل�س الوطني الإحتادي، وتعزز من دوره 
خ�سو�سية  من  ينطلق  الــذي  الإمـــارات  لدولة  الربملاين  بالعمل  والرتــقــاء 

واحتياجات املجتمع الإماراتي.
واأو�سحت اأن دولة الإمارات تطمح اإىل م�ساركة فاعلة يف العملية النتخابية 
لتعزيز النهج الذي ت�سري عليه الدولة لتمكني اأبنائها من امل�ساهمة يف ر�سم 
م�ستقبلهم وم�ستقبل اأبنائهم .. م�سرية اإىل اأن جتربة دولة الإمارات الربملانية 
جتربة وطنية خال�سة تنتهج مبداأ التدرج يف حتقيق التنمية ال�سيا�سية وتتم 
وفق خطوات حمددة يتم على اأ�سا�سها تقييم كل خطوة والبناء عليها، ومبا 

ي�سهم يف املحافظة على املكت�سبات وتعمق النتماء للوطن.
ون�سر  متابعة  يف  الإعــلم  و�سائل  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  على  واأثنت 
جميع الأخبار املتعلقة بانتخابات املجل�س الوطني الإحتادي 2019، والتي 
كانت م�ساهماً يف تعزيز الوعي حول العملية النتخابية والو�سول اإىل جميع 
�سرائح املجتمع، موؤكدة اأن الإعلم كان و�سيبقى ال�سريك ال�سرتاتيجي للجنة 

الوطنية للنتخابات وحلقة الو�سل بينها وبني جميع فئات املجتمع.
الدولة  ال�سمورئي�س  �ساحب  قــرار  تنفيذ  لآليات  �سرحاً  الإحــاطــة  و�سهدت 
اإىل  الإحتادي  الوطني  املجل�س  يف  املراأة  متثيل  ن�سبة  اهلل” برفع  “حفظه 
و�سائل  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  جميع  عن  الإجــابــة  خللها  مت  كما   ،50%
الــتــي مت حتقيقها خــلل الفرتة  الإعــــلم، والــتــي تــركــزت على الإجنــــازات 
اإىل املراحل املقبلة من العملية النتخابية، وما يرتبط  املا�سية، بالإ�سافة 
بها من فعاليات واأن�سطة، بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س اآخر امل�ستجدات اخلا�سة 

بالعملية النتخابية.
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اأخبـار الإمـارات
عمر العلماء يح�سر حفل قن�سلية 

املغرب بذكرى يوم العر�س
•• دبي -وام:

اأم�س الأول احلفل الذى  ح�سر معاىل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء ال�سطناعي م�ساء 
اقامته القن�سلية العامة للمملكة املغربية بدبى مبنا�سبة ذكرى يوم العر�س.

كما ح�سر احلفل الذي اأقيم يف فندق اأبراج الإمارات بدبي ال�سيخ جمعة بن اأحمد بن جمعة اآل مكتوم 
واأبناء اجلالية  واملغرب  الإمــارات  ال�سخ�سيات من  كبار  والأجنبية وعدد من  العربية  الــدول  وقنا�سل 
فيها  اأ�ــســاد  كلمة  بدبى  املغربية  للملكة  الــعــام  القن�سل  رحــايل  الرحيم  عبد  �سعادة  والــقــى  املغربية. 
بالعلقات الخوية بني دولة المارات العربية املتحدة واململكة املغربية ..م�سريا اىل امل�سرية التنموية 

ال�ساملة التي انتهجها املغرب منذ توىل جللة امللك حممد ال�ساد�س العر�س .

مرور راأ�س اخليمة يجدد اأرقام املركبة مببادرة »خالفناك و�ساحمناك«
•• راأ�س اخليمة- �شليمان املاحي: 

“خالفناك  مبادرة  اخليمة  راأ�ــس  �سرطة  اأطلقت  الت�سامح  عام  مع  متا�سيا 
و�ساحمناك” املرورية لتجديد لوحة اأرقام املركبة.  

 تراأ�س العميد جمال اأحمد الطري مدير عام املوارد واخلدمات امل�ساندة يف 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة وامل�سرف العام على مبادرة “خالفناك 
و�ساحمناك” ، الجتماع التح�سريي الذي عقد بقاعة الجتماعات الكربى 
�سعيد احلميدي مدير  الدكتور حممد  العميد  ، بح�سور  العامة  بالقيادة 
املرور  اإدارة  مدير  النقبي  ال�سم  اأحمد  العميد  و   ، املركزية  العمليات  عام 
املقدم حممد عبداهلل  التي جاء برئا�سة  املبادرة  ، وفريق عمل  والدوريات 
البحار رئي�س ق�سم املباحث وال�سبط املروري ، حول مناق�سة وا�ستعرا�س 
اآلية عمل املبادرة واأهدافها ، حتقيقاً لهدف وزارة الداخلية ال�سرتاتيجي 
معايري  اأف�سل  وفق  املقدمة  باخلدمات  اجلمهور  ر�سا  تعزيز  اإىل  الرامي 
الإ�سرتاتيجية  خطتها  تنفيذ  اإطـــار  ويف   ، وال�سفافية  والــكــفــاءة  اجلـــودة 

الهادفة اإىل تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق اأكر اأمناً و�سلمة .
اأن اهــتــمــام الــقــيــادة العامة  واأكـــد العميد جــمــال الــطــري خــلل الجــتــمــاع 
قيادتنا  اهتمام  من  م�ستمد  واجلمهور  باملتعاملني  اخليمة  راأ�ــس  ل�سرطة 
ينعك�س  مما  لهم  ومتميزة  راقية  خدمات  بتقدمي  وتوجيهاتها  الر�سيدة 
كموؤ�س�سة  اخليمة  راأ�ــس  ل�سرطة  املتميزة  احل�سارية  ال�سمعة  على  اإيجاباً 

من  العديد  وتطبيق  اإطــلق  عرب   ، الأوىل  بالدرجة  وجمتمعية  خدمية 
املبادرات والأفكار التطويرية التي ترتبط مع عام الت�سامح، و تهدف اإىل 
تعزيز ر�سا املتعاملني واإ�سعادهم التي تلبي تطلعاتهم وتنال ر�ساهم ، وهو 
ما  لتحقيق  الواحد  الفريق  بروح  نتاج عن جهد متوا�سل وعمل من�سجم 
ن�سبو اإليه من التميز املوؤ�س�سي يف املجال ال�سرطي واخلدمي من خلل ما 
تتمتع به القيادة العامة من كوادر موؤهلة ذات قدرات وكفاءات ت�سعى دوماً 
اإىل التطور والتح�سني والرتقاء مب�ستوى الأداء وجودة اخلدمات للجمهور 
املــبــادرة تدعو مــن خللها ملك  بــاأن  العميد حممد احلميدي  واأبـــان    .
اأو�ساعهم خا�سة تلك التي تفتقر  اأرقام املركبات يف �سرعة تعديل  لوحات 
 ، تك�سبها �سورة غري جمالية  وبالتايل  تلفانها  اأو  للجودة كعدم و�سوحها 
وهي اإحدى مبادرات اإدارة املرور والدوريات يف عام 2019 والتي ت�ستهدف 
جمهور املتعاملني ، بهدف ن�سر مفهوم الثقافة وال�سلمة املرورية لديهم 
مما �سي�سهم وب�سكل كبري وفعال يف حتقيق ال�سلمة على الطرق وتعزيز 
الوعي املروري وحت�سني م�ستوى الأداء للرتقاء مب�ستوى الوعي للو�سول 
الهتمام مبظهر  باأهمية  توعيتهم  ، من خلل  اآمــن مرورياً  اإىل جمتمع 
لوحة اأرقام مركباتهم وعدم اإهمال هذا الأمر حيث يعترب خمالفاً لقانون 
ال�سري واملرور الحتادي ويت�سبب بوقوعهم يف خمالفات قانونية ، وداعهم 
اإىل التاأكد من �سلمة اللوحة وجتديدها اأثناء ال�سري على الطرق واللتزام 
التام بالتوجيهات ال�سادرة واإتباع الأوامر والقواعد واأنظمة املرور لوقاية 

اأنف�سهم وغريهم من التعر�س للم�سائلة ويجنبهم ذلك .
 واأو�سح املقدم حممد البحار باأن املبادرة التوعوية “التحذيرية” �ستنطلق 
يف 4 اأغ�سط�س القادم 2019 وت�ستمر حتى 4 اأكتوبر املقبل “�سهرين” ، 
وتتمثل يف تنظيم حملت تفتي�سية وحترير خمالفة ، مو�سحاً اأن املخالفة 
لن تدرج يف النظام املروري يف حال تعديل الو�سع يف وقت اأق�ساه 14 يوم 

“اأ�سبوعني” من تاريخ حترير املخالفة كمهلة خلل فرتة التوعية لتجنب 
املخالفات .

  وذكر باأن املادة رقم 27 “ب” من قانون ال�سري واملــرور الحتــادي ن�ست 
اأرقــام لوحات  درهــم لعدم و�سوح   400 على حترير غرامة مالية قدرها 

املركبة .

منطقة راأ�س اخليمة الطبية تعلن عن تطوير وتو�سعة ق�سمي احلوادث والعمليات يف م�ست�سفى �سقر

الدكتور عبد اهلل النعيمي: خدمات املراجعني واملر�سى لن تتاأثر طيلة فرتة اأعمال ال�سيانة

املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة يوقع وثيقة ال�سارقة مدينة �سحية 

زيادة القدرة ال�ستيعابية
من جانبه اأو�سح حممد را�سد بن 
اأن  اأر�سيد مدير م�ست�سفى �سقر، 
يف  والتحديث  ال�سيانة  عمليات 
اأي ق�سم من اأق�سام امل�ست�سفى لن 
توؤثر على جودة اخلدمات املقدمة 
للمر�سى واملراجعني، لفتا اإىل اأن 
ق�سمي  �سي�سهده  الــذي  التطوير 
ياأتي بهدف  العمليات واحلوادث، 

امل�ست�سفيات  جميع  يف  ال�سيانة 
راأ�س  بـــاإمـــارة  ال�سحية  واملـــراكـــز 
لتوفري  جــاهــدة  وتعمل  اخليمة، 
متعامليها،  جلـــمـــيـــع  الـــــراحـــــة 
ومـــتـــابـــعـــة كــــافــــة الحـــتـــيـــاجـــات 
املتطلبات  وتـــــوفـــــري  ــــــة  ــــــس ودرا�
رعاية  لتقدمي خــدمــات  الــلزمــة 
اأف�سل  وتطابق  متميزة،  �سحية 

املعايري العاملية.

خمتلف  تقدمي  ا�ستمرار  �سمان 
والعلجية  الــطــبــيــة  اخلـــدمـــات 
مب�ستوى  والإداريـــــــة  والــ�ــســحــيــة 
مراحل  اأن  اإىل  مــ�ــســرياً  ممـــيـــز، 
العمل �ست�ستمر على مدى ثلثة 
رئي�س  ب�سكل  و�ست�سمل  اأ�ــســهــر، 
تــو�ــســعــة غـــرف النــتــظــار وزيــــادة 

قدرتها ال�ستيعابية.
ويـــــقـــــدم املـــ�ـــســـتـــ�ـــســـفـــى خـــدمـــاتـــه 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

النعيمي  اهلل  عبد  الدكتور  ك�سف 
اخليمة  راأ�ــــــــس  مــنــطــقــة  مــــديــــر 
لتطوير  خـــطـــة  عــــن  الـــطـــبـــيـــة، 
وتو�سعة و�سيانة ق�سمي احلوادث 
�سقر  م�ست�سفى  يف  والــعــمــلــيــات 
�سيتم  والــــتــــي  اخلـــيـــمـــة،  بــــراأ�ــــس 
تـــنـــفـــيـــذهـــا حـــ�ـــســـب الــــربنــــامــــج 
متا�سياً  بـــهـــا،  اخلـــا�ـــس  الـــزمـــنـــي 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  روؤيـــة  مــع 
�سحية  رعــايــة  بــتــقــدمي  املجتمع 
دوره  ولتعزيز  ومبتكرة،  �ساملة 
على  قــــادر  مــرجــعــي  كم�ست�سفى 
ـــف احلـــــــالت  ـــل ا�ــــســــتــــقــــبــــال خمـــت
املر�سية، ليقدم خدماته ال�سحية 

بكفاءة لكافة املراجعني.
النعيمي  اهلل  عبد  الدكتور  واأكــد 
احلــــــوادث  قــ�ــســمــي  خــــدمــــات  اأن 
فرتة  طيلة  تتاأثر  لن  والعمليات 
من  وذلــك  التطويرية،  الأعــمــال 
الكفيلة  الــبــدائــل  تــوفــري  خـــلل 
على  الطبية  اخلــدمــات  بــتــقــدمي 
وزارة  اأن  اإىل  لفــتــا  وجـــه،  اأكــمــل 
الــ�ــســحــة ووقـــايـــة املــجــتــمــع تويل 
حر�ساً ومتابعة م�ستمرة لعمليات 

املعايري  اأفــ�ــســل  وفـــق  الــعــلجــيــة 
وذلك بعد اأن مت تزويده بعدد من 
خلل  احلديثة  الطبية  الأجهزة 
الأعوام املا�سية، كما مت رفده بكادر 
وا�ست�ساريني  متخ�س�س  طــبــي 
الكلي  العدد  بلغ  متميزين، حيث 
 124 ككل  امل�ست�سفى  للأ�سّرة يف 
اإىل  و�سلت  اإ�سغال  بن�سبة  �سريرا 
جمموع  و�سل  حــني  يف   ،59%
التخ�س�سية  الــعــيــادات  مراجعي 
العام  مــن  الأول  الن�سف  خـــلل 
مراجعاً،   25946 اإىل  اجلـــاري 
الطوارئ  قــ�ــســم  مــراجــعــي  وعــــدد 
47517 مري�ساً، وعدد املر�سى 
كما  مري�ساً،   3952 الداخليني 
عملية   1229 امل�ست�سفى  اأجــرت 
الفرتة،  نــفــ�ــس  خــــلل  جــراحــيــة 
يعمل  امل�ست�سفى   اأن  اإىل  م�سرياً 
الزائرين  الأطــــبــــاء  مــكــتــب  مـــع 
نخبة  ل�ــســتــقــطــاب  الـــــــــوزارة  يف 
العاملية  الــطــبــيــة  الـــكـــفـــاءات  مـــن 
يف اإطــــار خــطــط الــــــوزارة، بهدف 
عــلج احلــالت املر�سية يف بع�س 
وحتقيق  الـــنـــادرة،  التخ�س�سات 
فر�س تبادل اخلربات مع الأطباء 

وال�ست�ساريني.

•• ال�شارقة -وام:

ال�سارقة  الإعـــلمـــي حلــكــومــة  املــكــتــب  وقـــع 
ال�سارقة  وثــيــقــة  عــلــى  مبــقــره  الأول  اأمــ�ــس 
املكتب  مـــقـــر  يف  وذلــــــك  �سحية”  مـــديـــنـــة 
بح�سور كل من �سعادة الدكتور عبد العزيز 
ال�سحية  ال�سارقة  هيئة  عام  مدير  املهريي 
نطاق  لتو�سيع  التنفيذية  اللجنة  ورئي�س 
و�سعادة  الــ�ــســارقــة  اإمــــارة  يف  ال�سحية  املـــدن 
الإعلمي  املكتب  �سعيد علي مدير  طــارق 

حلكومة ال�سارقة.
املهريي:  العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة  وقــال 
اإىل  �سحية  مدينة  ال�سارقة  وثيقة  تهدف 
تــوحــيــد جــهــود جــهــات ومــوؤ�ــســ�ــســات الإمــــارة 
وم�ستدامة  �ــســامــلــة  �ــســحــيــة  بــيــئــة  لــتــوفــري 
خلل  مــن  و�سحياً  واقــتــ�ــســاديــاً  اجتماعياً 
توفري اأف�سل املمار�سات ال�سحية والبيئية .. 

لفتاً اإىل اأن روؤية الربنامج هي جعل الإمارة 
به  حتتذي  ال�سحية  للمدن  عاملياً  منــوذجــاً 
تبني جمموعة من  العامل من خلل  مدن 
والتنمية  املجتمعية،  ال�سراكة  اأبرزها  القيم 
املــ�ــســتــدامــة والـــعـــدالـــة والـــكـــفـــاءة واجلــــودة 
طارق  �سعادة  ثمن  جانبه  مــن  وال�سفافية. 
�سعيد علي حر�س هيئة ال�سارقة ال�سحية 
ال�سحية  املــمــار�ــســات  اأفــ�ــســل  تــطــبــيــق  عــلــى 
دعم  يف  املكتب  دور  اأهــمــيــة  مــوؤكــداً  العاملية 

برامج “ال�سارقة مدينة �سحية.
التنفيذية  اللجنة  دور  على  عــلي  واأثــنــى 
لــتــو�ــســيــع نــطــاق املــــدن الــ�ــســحــيــة يف اإمــــارة 
مدينة  ال�سارقة  مكانة  تر�سيخ  يف  ال�سارقة 
الإجنازات  يعك�س  الذي  الأمر  عامليا  �سحية 
بــعــد ح�سول  الــتــي مت حتــقــيــقــهــا  الــنــوعــيــة 
�سحية” الذي  “مدينة  لقب  على  الإمـــارة 

يعد الأول من نوعه يف املنطقة.

الدعاوي العمالية  يف  الف�سل  % ن�سبة   79

حماكم راأ�س اخليمة : 438 حكما ق�سائيا عماليا ت�سدر يف الن�سف الأول لعام 2019
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأحــــمــــد حممد  املـــ�ـــســـتـــ�ـــســـار  كـــ�ـــســـف 
دائــــــرة حماكم  اخلــــاطــــري رئــيــ�ــس 
راأ�ـــــس اخلــيــمــة عـــن اإ�ــــســــدار 438 
يف  فيها  الف�سل  مت  ق�سائيا  حكما 
عــلــى اختلف  الــعــمــالــيــة  املــحــكــمــة 
من  الأول  الن�سف  خلل  درجاتها، 
ق�سية   119 منها  اجلـــاري،  الــعــام 
املا�سي  الــــعــــام  مــــن  تــرحــيــلــهــا  مت 
احلكم  مت  ق�سية  و319   ،2018
فيها، من اأ�سل 332 ق�سية �سجلت 
خلل الن�سف الأول من هذا العام، 
امل�سجلة  الــقــ�ــســايــا  بــقــيــة  وتــرحــيــل 
للحكم  ق�سية،   13 عددها  والبالغ 
فيها بالن�سف الثاين من هذا العام، 
الق�سايا  يف  الف�سل  مــعــدل  لي�سل 

اإىل 97 %.
واأو�سح اأحمد اخلاطري اأن املحاكم 
ملحوظا  تــقــدمــا  حققت  العمالية 
اإيجابية، و�سرعة يف الف�سل  ونتائج 
بالدعاوى العمالية، منذ اإن�ساوؤها يف 
2015م، بتوجيهات من �سمو  عام 
�سقر  بــن  �سعود  بــن  حممد  ال�سيخ 
اخليمة  راأ�ــــس  عــهــد  ويل  القا�سمي 
رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس الـــقـــ�ـــســـاء، وذلــــك 
بهذه  بالهتمام  �سموه  من  حر�سا 
الــفــئــة املــهــمــة يف املــجــتــمــع، وحفظ 
القانون  كفلها  التي  حقوقهم  كافة 
لــهــم، وهـــو مــا يــوؤكــد اهــتــمــام قيادة 
الـــدولـــة بــالــعــمــال و�ــســعــيــهــا حلفظ 
احلـــقـــوق و�ــســمــان حــمــايــتــهــم، كما 
تهدف املحكمة العمالية اإىل اخت�سار 

خـــطـــوات الــتــقــا�ــســي، والــ�ــســرعــة يف 
�ــســدور الأحـــكـــام، دون الإخــــلل يف 
دقة احلكم ال�سادر، وخف�س معدل 
وال�سرعة  العمالية،  الق�سايا  اأعمار 
تـــقـــدمي اخلــــدمــــات، مبـــا يحقق  يف 

اإ�سعاد املتعاملني.
اإىل  خ�س�ست  الــدائــرة  اأن  واأ�ــســاف 
جانب كوادرها الب�سرية يف املحكمة 
العمالية، موظفا �سامل يلم بكافة 
اإجراءات و�سري عمل املحكمة، وذلك 
لت�سريع وترية العمل، وال�سرعة يف 
اإجناز املعاملت، بعدما مت انتقالها 
مركز  يف  اجلـــــديـــــد  مـــقـــرهـــا  اإىل 
لـــوزارة  “توافق” الــتــابــع  اخلــدمــة 

املوارد الب�سرية والتوطني.
امل�سجلة  الــقــ�ــســايــا  عـــدد  اأن  واأبـــــان 
خلل الن�سف الأول من هذا العام 
ويف  عـــمـــالـــيـــة،  قــ�ــســيــة   332 بـــلـــغ 
الفرتة نف�سها من العام املا�سي بلغ 
بن�سبة انخفا�س  اأي  ق�سية،   916
 64% اإىل  ت�سل  الق�سايا  عــدد  يف 

اأن  مو�سحا  املا�سي،  بالعام  مقارنة 
فئة العمال تلقى اهتماما كبريا يف 
دولة الإمارات، حيث و�سعت قوانني 
العمال،  حـــقـــوق  وحـــفـــظ  حلــمــايــة 
عنه  نتج  ممــا  م�ساحلهم،  ورعــايــة 
امل�سجلة  الق�سايا  بــعــدد  انخفا�س 
جانب  اإىل  الــعــمــالــيــة،  املــحــكــمــة  يف 
املنت�سرة  توافق  مراكز  اإن�ساء  ذلــك 
والـــتـــي تهدف  الـــدولـــة  اإمـــــــارات  يف 
ودية  لت�سوية  للو�سول  ال�سعي  اإىل 
بني اأطراف النزاع العمايل، وت�سم 
كفاءات لديها القدرة على التوفيق 
الدعوى  اأطـــــراف  بـــني  والإ�ــــســــلح 
الأمر الذي �ساهم ب�سكل ملحوظ يف 
اإعداد الدعاوى املحالة على املحاكم 

العمالية ف�سل عن انخفا�سها.
املحكمة  اأن  اإىل  اخلــاطــري  واأ�ـــســـار 
ق�سائية،  دوائـــر   6 ت�سم  العمالية 
جزئية،  دوائـــر   3 اإىل  تنق�سم  وهــي 
ودائــــــــرة واحـــــــدة كـــلـــيـــة، ودائــــرتــــي 
ا�ستئناف، فيما �سجلت 332 دعوى 
اأ�سهر  �ستة  خــلل  عمالية  ق�سائية 
مـــن الـــعـــام اجلـــــــاري، مــنــهــا 194 
جزئي، و38 كلي، و100 ا�ستئناف، 
فيما بلغت عدد ق�سايا ال�سلح التي 
ق�سية   55 اإىل  بها  الت�سوية  متــت 
عمالية، منها 46 جزئي، و5 كلي، 
ملفات  و�سلت  بينما  ا�ستئناف،  و4 
ملف   296 اإىل  امل�سجلة  التنفيذ 
تنفيذ،  مــلــف   88 واأغـــلـــق  تــنــفــيــذ، 
الق�سايا  عمر  متو�سط  ي�سل  فيما 
يوما،   17 اإىل  الدائرة اجلزئية  يف 

ويف الدائرة الكلية اإىل 40 يوما. 

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2015/101 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- ميمون ديفيلومبنت�س للتطوير - �س م ح  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/زياد بن حممد الب�سري بن مراد وميثله / 
بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل - نعلنكم باحلكم يف الدعوى رقم 2012/598 
وذلك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره   2013/3/31 بتاريخ  الحد  يوم  كلي  عقاري 
طالب  اىل  وت�سليمه  درهــم   )856230( وقــدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1  :
التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا الإعلن. وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ماجد الفطيم لل�سرافة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب 401 - 405 ملك م�سرف الإمارات للتنمية - بور�سعيد  ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقــم   740659  : الرخ�سة  رقــم   ، حمـــدودة  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن  هــذا  مبوجب   1186536
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعله  باإنحلل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
 2019/4/25 بتاريخ  دبــي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  واملــوثــق    2019/4/25 بتاريخ  دبــي 
ثورنتون  جرانت  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
للمحا�سبة واملراجعة املحدودة - فرع دبي( العنوان :  مكتب 2301 ملك �سديقي 
  04-3889925  : هاتف   - الثاين  التجاري  املركز   - تــاور(  )رولك�س  لل�ستثمار  واولده 
خلل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3889915  : فاك�س 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : جرانت ثورنتون للمحا�سبة واملراجعة املحدودة - فرع 
)رولك�س  لل�ستثمار  واولده  �سديقي  ملك   2301 مكتب   : العنوان  دبي( 
 تاور( - املركز التجاري الثاين - هاتف : 3889925-04  فاك�س : 04-3889915

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعله لت�سفية ماجد الفطيم لل�سرافة - �س ذ م م  وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/4/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعــرتا�ــس  اأي  لديه  مــن  وعلى   2019/4/25 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذلــك خلل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/373 مدين جزئي 
املدعي  اأن  القامة مبا  زيــدان  جمهول حمل  املدعي عليه/1- حممد �سالح حممود  اىل 
/ مكتب القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون وميثله / املحاميني / احمد 
�سيف بن ماجد املطرو�سي وبدر حممد القرق وميثله / بدر حممد علي القرق  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/21 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ 
مكتب القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون وميثله املحاميني / احمد �سيف 
بن ماجد املطرو�سي وبدر حممد القرق : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املكتب املدعي 
مبلغ ومقداره اربعة وخم�سون الف ومائة وع�سرة دراهم والفوائد القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي تنفذ جتربة وهمية حول كيفية الت�سدي لعمل تخريبي

•• دبي-الفجر:

بناًء على تعليمات �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، و�سمن خطة ق�سم 
لتعزيز م�ستوى جاهزية  املــطــارات،  لأمــن  العامة  الإدارة  املــدين يف  الطريان  اأمــن  و�سيا�سات  اأنظمة 
الإدارة و�سركائها الداخليني واخلارجيني ملواجهة التهديدات والأزمات والكوارث املحتملة بكل كفاءة 
واقتدار، نّفذت الإدارة العامة وباإ�سراف من العقيد حامد ال�سيد الها�سمي، م�ساعد املدير العام للإدارة 
بالوكالة، مترين طاولة ت�سمن �سيناريو لعمل تخريبي، وكيفية الت�سدي له وفق خطط ممنهجة 
الإدارات  التمرين مديري  ومنظمة للتعامل مع تلك املخاطر كل ح�سب اخت�سا�سه. �سارك يف هذا 
الفرعية املعنية يف الإدارة العامة، وممثلني عن �سركاء الإدارة الداخليني من الإدارة العامة للعمليات، 
والطوارئ،  واملن�ساآت  الهيئات  لأمن  العامة  الإدارة  اجلرمية،  وعلم  اجلنائية  للأدلة  العامة  الإدارة 
الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع، الإدارة العامة للتدريب، مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ودعم اتخاذ القرار، 
ومن ال�سركاء اخلارجيني ال�سرتاتيجيني، موؤ�س�سة مطارات دبي، �سركة دناتا من جمموعة الإمارات، 

موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف، فري�ست �سيكيورتي جروب. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقد معايل فلح حممد الأحبابي، 
العمراين  التخطيط  دائــرة  رئي�س 
الزيارة  هــامــ�ــس  عــلــى  والــبــلــديــات، 
ال�سيدة  بها  تــقــوم  الــتــي  الر�سمية 
املدير  �ـــســـريـــف،  مــيــمــونــة حمــمــد 
املتحدة،  الأمم  ملــوئــل  الــتــنــفــيــذي 
لإمــــــارة اأبـــوظـــبـــي اجــتــمــاعــا بحث 
املرتبطة  الأمـــور  اجلانبان  خلله 
العاملي  احل�سري  املنتدى  بتنظيم 
القادم؛  الــعــام  الإمــــارة  يف  العا�سر 
املنتديات  واحدا من  ُيعترب  والذي 
مبناق�سة  تــهــتــم  الـــتـــي  املـــرمـــوقـــة 
ق�سايا م�ستقبل التنمية احل�سرية 
اأرجـــــــاء  املـــ�ـــســـتـــدامـــة يف خمـــتـــلـــف 

العامل.
وحتــــــظــــــى دائــــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
العمراين والبلديات ب�سرف تنظيم 
العاملي  احل�سري  املنتدى  فعاليات 
مع  ب�سراكة  العا�سرة  ن�سختها  يف 
و�سيجعل  املــتــحــدة.  الأمم  مــوئــل 
احت�سان هذا احلدث املتميز الذي 
فرباير  يف  ينعقد  اأن  املرتقب  مــن 
2020 خلل الفرتة بني 8 و13 
مـــن اأبـــوظـــبـــي والإمــــــــــارات حمط 
دولة  اأول  باعتبارها  العامل  اأنظار 
اإفريقيا  �سمال  منطقة  يف  عربية 
ت�ست�سيف  التي  الأو�ــســط  وال�سرق 

القطاعني  مــن  اخلــــرباء  خــللــهــا 
الــــــعــــــام واخلـــــــا�ـــــــس، واملـــهـــتـــمـــون 
ال�سبل  حــول  الآراء  والأكــادميــيــون 
للتنمية  الــفــّعــال  للتنفيذ  املــثــلــى 
احلــ�ــســريــة املــ�ــســتــدامــة مبــا ي�سب 
ملا  املـــ�ـــســـافـــة  الـــقـــيـــمـــة  تـــعـــزيـــز  يف 
العمراين  التخطيط  دائــرة  بداأته 
والبلديات عندما اأطلقت يف اأبريل 
املا�سي اأول ن�سخة للملتقى العربي 
الأول للتنمية احل�سرية، وما تله 
ا�ستهدفت  ومــبــادرات  ن�ساطات  من 
بني  ما  والتعاون  التوا�سل  تعزيز 
اخلـــــــرباء واجلــــهــــات املــعــنــيــة من 
التوا�سل  ومن�سات  قــنــوات  خــلل 

التي اأن�ساأتها.
الدورة  انعقاد  قبل  اأنــه  اإىل  وي�سار 
احل�سري  لــلــمــنــتــدى  الـــعـــا�ـــســـرة 
ت�ستغل  اأن  املــــقــــرر  مــــن  الـــعـــاملـــي 
بال�سراكة  الـــفـــرتة،  هـــذه  الـــدائـــرة 
املتحدة  الأمم  مــوئــل  مــكــتــب  مـــع 
الإقـــلـــيـــمـــي لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، يف 
ملختلف  الفعاّلة  املــبــادرات  ت�سجيع 
املنطقة،  مــــــدن  يف  املـــ�ـــســـاهـــمـــني 
والطلع  اإ�سهاماتهم  جمع  بهدف 
لإ�سفاء  وتوظيفها  جتاربهم  على 
املنتدى،  لأعمال  الزخم  مزيد من 
الإقليمية  املدخلت  يف  وامل�ساهمة 
للحوار واجلهود املبذولة من اأجل 

التنمية احل�سرية امل�ستدامة.

هذا املنتدى البارز.
وقــــــد اأكـــــــد مــــعــــايل فــــــلح حممد 
الأحبابي على هام�س الجتماع اأن 
اأبوظبي م�ستعدة ل�ستقبال الوفود 
اأنــحــاء العامل  الــقــادمــة مــن جميع 
احل�سري  املــنــتــدى  يف  لــلــمــ�ــســاركــة 
اإغنائه  بـــهـــدف  الــعــا�ــســر  الـــعـــاملـــي 
واإثــرائــه على مــدار �ستة اأيــام التي 
احللقات  من  عــدد  تنظيم  �ست�سهد 
الأن�سطة  مـــن  وعــــدد  الــنــقــا�ــســيــة، 
ال�سراكات  عــلــى  الـــ�ـــســـوء  ُتــ�ــســلــط 
املبتكرة واأطر العمل املتكاملة، اإىل 
متخ�س�سة  معار�س  اإقــامــة  جانب 

وم�ساركة  مـــتـــكـــامـــلـــة،  عــــمــــراين 
وجـــهـــات الــنــظــر ومــنــاقــ�ــســاتــهــا مع 
املتخ�س�سني يف التنمية احل�سرية 

يف العامل.
واأ�سار معاليه يف معر�س كلمته اإىل 
اأن املنتدى ميثل بالن�سبة للمهنيني 
واملتخ�س�سني من الإمارات والعامل 
لو�سع  عـــاملـــيـــة  ــة  مــنــ�ــســـ الـــعـــربـــي 
ت�سوراتهم واآرائهم حول التح�سر 
للم�ستوطنات  الــ�ــســامــل  املــ�ــســتــدام 
اإيجاد  اأهمية  على  واأكــد  الب�سرية، 
اأرحب ت�سمح مب�ساركة عاملية  اآفاق 
واملهتمني،  املــ�ــســاهــمــني  لأفـــ�ـــســـل 

العربية املتحدة، ول�سيما العا�سمة 
اأبـــوظـــبـــي، حتــظــى بــتــقــديــر دويل 
القائمون  بــذلــه  ملــا  بالنظر  وا�ــســع 
العمراين  الــتــطــويــر  قـــطـــاع  عــلــى 
من جهود، وتبنيهم لروؤية مبتكرة 
اإىل حتقيق تنمية ح�سرية  هدفت 
التحول  بعد  خ�سو�ساً  م�ستدامة، 
الهائل نحو التح�سر الذي �سهدته 

الإمارة يف وقت قيا�سي.
ولـــفـــتـــت الـــ�ـــســـيـــدة مـــيـــمـــونـــة، يف 
املنتدى  اأن  اإىل  حديثها،  معر�س 
م�سرتكة  روؤيـــة  ر�ــســم  يف  �سي�ساهم 
التنمية  بتحقيق  الكفيلة  للطرق 

تهتم مب�ستجدات م�ساريع التطوير 
العمراين.

اأهمية  على  مــوؤكــًدا  معاليه  وتــابــع 
املنتدى احل�سري  فعاليات  تنظيم 
الإمـــارات  دولـــة  يف  العا�سر  العاملي 
�سي�سكل  باعتباره  املتحدة  العربية 
لـــــلـــــدائـــــرة وجــــمــــيــــع الأطــــــــــــراف 
العمراين  بـــالـــتـــطـــويـــر  املـــعـــنـــيـــني 
لــلــمــدن فــر�ــســة لعر�س  املــ�ــســتــدام 
وال�ست�سرايف  الـــريـــادي  الــتــ�ــســور 
وروؤيتها  الر�سيدة  الإمـــارة  لقيادة 
يرتبط  مــــا  يف  ال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
ب�سعيها نحو تبني منهجية تطوير 

العاملية  املبادرات  اأمــام  الباب  وفتح 
لطرح ومناق�سة الآراء والأفكار مع 

املجتمع الدويل.
“اإن  قــــائــــل:  مـــعـــالـــيـــه  واخــــتــــتــــم 
لفعاليات  اأبـــوظـــبـــي  ا�ــســتــ�ــســافــة 
الرامية  جــهــودنــا  يــدعــم  املــنــتــدى 
احل�سرية  الــتــنــمــيــة  تــعــزيــز  اإىل 
املـــ�ـــســـتـــدامـــة، فـــ�ـــســـًل عــــن اإتـــاحـــة 
الفر�سة لنا لل�سطلع بدور هام 

يف تعزيز البتكار والثقافة.«
ومن جهتها اأكدت ال�سيدة ميمونة 
التنفيذي  املــديــر  �ــســريــف،  حمــمــد 
الإمارات  اأن  املتحدة،  الأمم  ملوئل 

وحتقيق  املــ�ــســتــدامــة  احلــ�ــســريــة 
امل�ستدامة  الــتــنــمــيــة  خمــــرجــــات 
خلطة 2030 التي حددتها الأمم 
اأن  اإىل  كــذلــك  ُمــ�ــســرية  املــتــحــدة؛ 
انعقاد املنتدى يف اأبوظبي ويف هذا 
التوقيت يعترب مثاليا، و�سيخت�سر 
امل�سافات و�سيحفز خمتلف اجلهات 
والأطـــــــــــــــراف عــــلــــى الــــــدخــــــول يف 
اإر�ساء  �ساأنها  من  جديدة  �سراكات 
ــاء حـــول م�ستقبل  ــّن ب اأ�ــســ�ــس حــــوار 

املدن وطرق اإدارتها املبتكرة.
املنتدى  فـــعـــالـــيـــات  و�ــســتــتــ�ــســمــن 
يتبادل  ــــدوات  ون حــواريــة  جل�سات 

دائرة التخطيط العمراين والبلديات ت�ستقبل املدير التنفيذي ملوئل الأمم املتحدة يف زيارة ر�سمية اإىل اأبوظبي

مغتنمًا اأيام مهرجان ليوا للرطب

الأر�سيف الوطني يوثق جوانب من تاريخ الظفرة يف مقابالت التاريخ ال�سفاهي 

ال�تغري املن��اخ��ي تطل��ق غ�اف��ة ال�خي���ر 

•• ابوظبي-الفجر:

اأجرى الأر�سيف الوطني عدداً من املقابلت مع الرواة يف منطقة الظفرة، 
التي  الرتاثية  الفعاليات  اأهــم  من  يعّد  الــذي  للرطب  ليوا  مهرجان  ويف 
التاريخ  توثيق  اإطـــار  املــقــابــلت يف  هــذه  وتــاأتــي  الـــرتاث،  ع�ساق  ت�ستهوي 
تاريخ  باأهمية  الوطني  الأر�سيف  من  واإميــانــاً  الظفرة،  ملنطقة  ال�سفاهي 

املنطقة وتراثها وثراء حياة اأهلها يف املا�سي.
اأيام مهرجان ليوا للرطب لكي ي�سل اإىل عدد  واغتنم الأر�سيف الوطني 
عا�سوا  ممن  واملخ�سرمني  املعمرين  من  ال�سفهي  التاريخ  رواة  من  كبري 

مرحلة ما قبل قيام الحتاد وتاأ�سي�س الدولة لي�ستمد من رواياتهم ال�سفهية 
ما يري التاريخ املكتوب، ويدّون الأر�سيف الوطني التاريخ ال�سفهي وفق 
وياأتي  التاريخية،  املعلومات  مو�سوعية  ت�سمن  علمية  ومعايري  اأ�س�س 
التقنيات  باأحدث  الوطن وحفظها  ذاكــرة  ذلك يف �سميم مهامه يف جمع 

امل�ستخدمة يف هذا اجلانب.
التاريخ  وبتوثيق  املواطنني،  من  ال�سن  كبار  مبقابلة  املخت�سون  قام  وقد 
ليوا  مهرجان  زيارتهم  اأثــنــاء  العريق  الظفرة  منطقة  لتاريخ  ال�سفاهي 
للرطب، حيث دارت املقابلت حول طبيعة احلياة والعلقات الجتماعية 
)املنطقة  الظفرة  على  الرتكيز  وجــاء  املا�سي،  يف  املعي�سية  املــوارد  وتوّفِر 

الغربية( التابعة لإمارة اأبوظبي اأي�ساً انطلقاً من كونها حتفل باملواقع 
التاريخية والأماكن الأثرية التي لها اأهميتها الكبرية؛ اإذ تعّد معقل  اآل 
يعود  التي  والأبـــراج  القلع  اأغلب  تــزال  ول  املنطقة؛  الكرام حكام  نهيان 
على حماية  بجهودهم وحر�سهم  ت�سهد  اأزمنة قدمية  اإىل  بع�سها  تاريخ 

البلد.
ليوا  اأجريت يف  التي  الوطني  الأر�سيف  مقابلت  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتــدر 
هـــم: عي�سه حممد  رجـــال  وت�سعة  نــ�ــســاء،  �سبعة  مــع  كــانــت  وحمــا�ــســرهــا 
را�سد حمو�س املزروعي، واخلباب مر�سد مكتوم املن�سوري، وبخيت �سامل 
املزروعي، وخمي�س حمدان مفلح  املن�سوري، و�سالح حممد �سالح  ذيبان 

املزروعي، و�سهيل علي ربيع املزروعي، وزايد غامن عتيبه املزروعي، وفرج 
را�سد عبيد املن�سوري.

كبار  الــرواة  باأ�سوات  الوطني  الأر�سيف  وثقها  التي  املقابلت  اأن  ويذكر 
احلياة  بتفا�سيل  حفلت  الحتــاد-  قيام  قبل  مرحلة  عا�سوا  الذين  ال�سن 
يف تلك احلقبة وما خالطها من �سظف العي�س والعتماد على الزراعة يف 
واحات املنطقة الغربية- وقد ا�ستمع وفد الأر�سيف الوطني اإليهم ودونوا 
الأحداث التي عا�سروها والأعمال التي زاولوها قدمياً، وتناولت املقابلت 
اأي�ساً مزايا احلياة التي �سادت املنطقة الغربية يف املا�سي، واأنــواع التمور 

واملفردات الرتاثية التي عرفت بها منطقة الظفرة.

•• دبي - وام:

اأطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع بدبي 
مبادرة غافة اخلري والتي تهدف اإىل زراعة 200 �سجرة غاف يف منازل كبار 

املواطنني باإمارة دبي.
والبيئة  املناخي  التغري  الزيودي وزير  اأحمد  الدكتور ثاين بن  وقام معايل 
و�سعادة احمد جلفار مدير هيئة تنمية املجتمع بغر�س �سجرة غاف اخلري 
يف مبنى نادي ذخر لكبار املواطنني مبنطقة الرب�ساء والتابع لهيئة تنمية 

املجتمع اإيذانا بانطلق املبادرة والتوزيع على منازل كبار املواطنني.
لعام  �سعاراً  الغاف  �سجرة  اختيار  اإن  الــزيــودي  ثــاين  الدكتور  معايل  وقــال 
الت�سامح ي�سفي املزيد من الزخم على اجلهود التي تبذلها اجلهات املعنية يف 
دولة الإمارات لزيادة الرقعة اخل�سراء بالعتماد على النباتات املحلية ويف 
مقدمتها �سجرة الغاف م�سرياً اإىل املكانة التي كانت تتمتع بها اأ�سجار الغاف 
لدى املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه- وحر�سه 
اأو  التي متنع قطعها  والتوجيهات  الت�سريعات  واإ�سدار  اأعدادها  زيــادة  على 
الإ�سرار بها. واأو�سح ان وزارة التغري املناخي والبيئة �سمن ا�سرتاتيجيتها 

للحفاظ على التنوع البيولوجي املحلي وزيارة الرقعة اخل�سراء يف الدولة 
احلكومي  القطاعني  موؤ�س�سات  من  العديد  مع  بالتعاون  دائم  ب�سكل  تعمل 
واخلا�س على اإطلق مبادرات ت�سهم يف احلفاظ على الأ�سجار املحلية وزيادة 

اأعدادها وعلى راأ�سها �سجرة الغاف.
واأ�سار اإىل ان مبادرة غافة اخلري تاأتي �سمن اجلهود التي تبذلها الوزارة يف 
عام الت�سامح وت�ستهدف عربها رفع وعي املجتمع ب�سمولية مفهوم الت�سامح 

ليطال تعاملنا مع البيئة ولي�س الب�سر فح�سب.
ومن جهته ثمن �سعادة اأحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي 

الفعاليات  يف  املواطنني  كبار  باإ�سراك  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اهتمام 
الت�سامح يف  لعام  التي ترمز  الغاف  زراعــة �سجرة  املجتمعية وحر�سها على 

منازلهم.
وقال خلل زراعة �ستلة الغاف يف حديقة نادي “ذخر” لكبار املواطنني التابع 
للهيئة “تعرب �سجرة الغاف عن ثقافتنا وارتباطنا بوطننا وتخت�سر معاين 
ال�سعوب  ملختلف  املف�سل  املكان  وجعلتها  دولتنا  �سكلت  التي  والوفاء  املحبة 
وانتمائهم  ت�ساحمهم  يف  املواطنني  من  املواطنني  كبار  ي�سبه  ما  والثقافات 

واأعمارهم التي بذلوها يف �سبيل هذا الوطن.
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اإعــــــــــالن
ديجنا  دي  ال�ســـــادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات  رخ�سة رقم:2019710 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة تيماء �سيف مبارك حمدان ال�سليطي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف موزه مبارك حمدان حممد ال�سليطي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
غيار  لقطع  ال�ســـــادة/فيني  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2608532 

تعديل ن�سب ال�سركاء/ابو الب�سر وزى اهلل من 24% اىل %12
تعديل ن�سب ال�سركاء/ ابواحل�سني حممد وزى اهلل من 24% اىل %12

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد رحمان �سايف اهلل %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابو نا�سر �سميم ابوالكلم %12

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
للمقاولت   ال�ســـــادة/ليفانتو  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2734336 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد مبارك �سليم اليعقوبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رو�سه عبداهلل را�سد املن�سوري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مركز بيوتك الت�سخي�سي 

)خمترب طبي( ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1010464 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة لينا �سونيا ندى دوكيك %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مالدا مامون الهام

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/ال�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

التجارية الدولية الوىل ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1089510 

تعديل راأ�س املال/من 300000000 اىل 150000
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 
CN  بال�سم التجاري فراجني�س  رقم:1195780 
بالغاء طلب تعديل  الداخلي ذ.م.م  تورنكي للت�سميم 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�سركة العطاء للمقاولت 

العامة ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1049477 

تعديل ن�سب ال�سركاء
عطاء الرحمن عبدالبارك من 40% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ساه جلل حممد عبدالبارك

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/حمل تيب توب لللكرتونيات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1030420 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل ابراهيم عبداهلل حممد املل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد نواز حاجي حممد يار %49
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل ابراهيم عبداهلل حممد املل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد نواز حاجي حممد يار

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ساحة 3*1.60 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/حمل تيب توب لللكرتونيات 

TIP TOP ELECTRONICS SHOP
اىل/�سركة حممد نواز لبيع الحذية ذ.م.م

MUHAMMAD NAWAZ SHOES CO LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الثلجات والغ�سالت والجهزة الكهربائية املنزلية - بالتجزئة )4759013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/حممد عو�س بدر الكثريي للمقاولت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1175578 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالرحيم عبده حممد عثمان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد عو�س بدر جعفر الكثريي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد عو�س بدر جعفر الكثريي من 100% اىل %51

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ساحة 0.30*0.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

تعديل ا�سم جتاري من/حممد عو�س بدر الكثريي للمقاولت العامة 
MOHAMED AWADH BADER ALKATHEERI GENERAL CONTRACTING

اىل/حممد عو�س بدر الكثريي للمقاولت العامة ذ.م.م
MOHAMED AWADH BADER ALKATHEERI GENERAL CONTRACTING CO LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/اجناز الوطنية للنقليات العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2005551 

تعديل ا�سم جتاري من/اجناز الوطنية للنقليات العامة ذ.م.م 

INJAZ NATIONAL GENERAL TRANSPORT LLC

اىل/اجناز للنظمة الروبوتية الذكية ذاتية التحكم ذ.م.م

INJAZ KINETIC AUTONOMOUS ROBOTIC INTELLIGENT SOLUTIONS LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة البحث والتطوير يف جمال الروبوتات )7210023(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سلح و�سيانة الروبوتات والن�سمة اخلا�سة بها )3312017(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/حممد 

فايل للنقليات العامة 
رخ�سة رقم:CN 1156071 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�سمارت 

تكنولوجي �سريفي�سز دي دبليو �سي �س.م.م - العني 
رخ�سة رقم:CN 1259034 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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وهج للو�ساطة التجارية- ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/07/29 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم   1905014941 يعلن 

امل�سفى زايد ت�سارترد اأكاونت لتدقيق احل�سابات، عن ت�سفية �سركة:
)وهج للو�ساطة التجارية ذ م م(

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى   CN-2630727

املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعله  املذكورة  ال�سركة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خلل  وذلك  امل�سفى،  اإىل  لذلك 
تاريخ ن�سر هذا الإعلن، وكل من مل يتقدم خلل املدة املحددة بالإعلن 
�سندوق   ،  02  /  6666828 امل�سفى:  تليفون  باملطالبة.   حقه  ي�سقط 
  M9 امل�سفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae اإمييل:   )41145( بريد 

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �سعيد النيادي الطابق

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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�سركة �سالون نيل انك لل�سيدات- ذ م م
وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 

العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

ال�سادر بتاريخ 2019/07/29 بحل وت�سفية �سركة

�سركة �سالون نيل انك لل�سيدات - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

CN-1300034 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل 

مكتب امل�سفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 

عبداهلل  �سعيد  بناية  ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 

اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، 

وذلك خلل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العلن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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او ثري لتجارة قطع غيار الجهزة الكهربائية واللكرتونية- ذ م م
بتاريخ  التجارية  البتدائية-املحكمة  اأبوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء 

2017/11/15 بدائرة الق�ساء يف ابوظبي.. تقرر ت�سفية �سركة:

او ثري لتجارة قطع غيار الجهزة الكهربائية واللكرتونية- ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

CN-1009620 وتعيني ال�سيدة/ جيهان حممد حافظ كم�سفي ق�سائي 

امل�سفى  اإىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لدية  فعلى من   . لل�سركة 
املعني )مكتب الروؤية حما�سبون قانونيون( هاتف رقم 0502054008   

   alkabi.jihan@icloud.com:الربيد اللكرتوين
طابق  العقاري-  لل�ستثمار  المارات  وحدة  بناية  الكورني�س  اأبوظبي- 
f07    واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خلل مدة  M  مكتب رقم  

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
التمديدات  و�سيانة  للتنظيف  ال�ســـــادة/نقيان  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية رخ�سة رقم:1199729 
تعديل ا�سم جتاري من/نقيان للتنظيف و�سيانة التمديدات الكهربائية 

NEGYAN ELECTRICAL MAINTENANCE & CLEANING

اىل/نقيان لتنظيف املباين
NAGYAN BUILDING CLEANING

�سعيد  �سامل  �سعيد   73337  19 �سرق  زايد  مدينة  الظفرة  منطقة  عنوان/من  تعديل 
�سالح واخرين اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 9-2 311925 311925 ال�سيد خليفه 

هامل خادم الغيث واخرين
تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح و�سيانة التمديدات والرتكيبات والكهربائية )4329904(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/اللم�سة الذهبية لرتكيب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب البلط  رخ�سة رقم:2158422 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حممد جمينني حممد املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حمد را�سد مبارك املن�سوري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/خياط ال�سريع للملب�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الرجالية رخ�سة رقم:1119923 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد ن�سيب حممد ن�سيب العفاري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل حمد �سامل �سعيد العفاري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
القوع  �سما  ال�ســـــادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لغ�سيل وكوي امللب�س
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1177464 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف �سلطان حمدان الدرعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سلطان حمدان الدرعي

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/م�سبغة ال�سقر احلر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2443697 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف �سلطان حمدان الدرعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سلطان حمدان الدرعي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

للم�ستقبل  دبـــي  مــوؤ�ــســ�ــســة  اأعــلــنــت 
و”اإميتيك مينا” للتقنيات النا�سئة 
ا�ستمرار تلقي الرت�سيحات جلائزة 
35” العاملية من  “مبتكرون دون 
حتى  ريفيو  تكنولوجي  تــي  اآي  اإم 
العا�سر من اأغ�سط�س املقبل لتعلن 
نــتــائــجــهــا خــــلل اأعــــمــــال الـــــدورة 
“اإميتيك  مــــوؤمتــــر  مــــن  الـــثـــانـــيـــة 
الذي  الــنــا�ــســئــة،  للتقنيات  مينا” 
4 و5  يــــومــــي  دبـــــي  تــ�ــســتــ�ــســيــفــه 

نوفمرب 2019.
وتهدف املبادرة اإىل ت�سليط ال�سوء 

على ق�س�س جناح املبتكرين العرب 
ال�سباب دون 35 عاما من خمتلف 
اإجنازاتهم  واإبــــراز  الــعــامل،  اأنــحــاء 
القطاعات  من  العديد  يف  املبتكرة 

احليوية.
واأعــلــنــت اجلــائــزة عــن تلقي مئات 
ال�سباب  مــن  لنخبة  الرت�سيحات 
وجامعات  مــوؤ�ــســ�ــســات  مــن  الــعــرب 
نا�سئة  و�ــســركــات  وعــاملــيــة  عــربــيــة 
من  حكومية  وهيئات  وموؤ�س�سات 
العربية  واملــمــلــكــة  الإمـــــارات  دولـــة 
واملغرب  و�سوريا  وم�سر  ال�سعودية 
وتـــونـــ�ـــس واجلـــــزائـــــر والــــ�ــــســــودان 
والكويت وعمان وفل�سطني، اإ�سافة 

اإىل تر�سيحات من طلب وباحثني 
يف  يــقــيــمــون  عــــرب  اأعــــمــــال  ورواد 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات 

و�سوي�سرا واأملانيا.
حتى  املتقدمة  اجلامعات  وت�سمل 
زايد  وجامعة  خليفة  جامعة  الآن 
الــعــلــيــا يف دولة  الــتــقــنــيــة  وكــلــيــات 
عبداهلل  امللك  وجامعة  الإمــــارات، 
ال�سعودية،  يف  والــتــقــنــيــة  لــلــعــلــوم 
القاهرة،  يف  الأمريكية  واجلامعة 
يف  تــي  اآي  واإم  هــارفــارد  وجامعتي 

الوليات املتحدة.
“الإنرتنت  جمــــــــال  وتـــــ�ـــــســـــدر 
احليوية  “التقنيات  و  والويب” 

ـــقـــدمـــة،  امل ـــبـــات  الـــطـــل والطب” 
“الربجميات” ومن ثم  متبوعا بـ 

“الطاقة«.
وت�سم جلنة حتكيم الدورة الثانية 
 ”35 دون  “مبتكرون  جائزة  من 
واأ�ساتذة  اخلــــرباء  مــن  جمــمــوعــة 
ورواد  واملــ�ــســتــثــمــريــن  اجلـــامـــعـــات 
الأعــمــال والــبــاحــثــني مــن خمتلف 
اأ�سحاب  مــــن  الـــعـــربـــيـــة،  الـــــــدول 
اخلـــــــربات الـــطـــويـــلـــة والـــــــــرواد يف 
ال�سطناعي  الـــــذكـــــاء  جمــــــالت 
وال�ستثمار والطب وعلوم اجلينوم 
ــــــزراعــــــة والـــلـــغـــات  والإعـــــــــــلم وال
احليوية  والهند�سة  والربجميات 

وامليكانيكية وغريها.
دون  “مبتكرون  قــائــمــة  و�ــســهــدت 
 10 تــكــرمي  املــا�ــســي  35” الــعــام 
جمالت  يف  املبتكرين  ال�سباب  من 
الذكاء ال�سطناعي والتكنولوجيا 
والــــطــــب والـــــعـــــقـــــارات والأقـــــمـــــار 
ال�سناعية، مت اختيارهم من اأكر 
تقييم  على  بــنــاء  طلب   400 مــن 
جلـــنـــة حتــكــيــم تــ�ــســم نــخــبــة من 
خمتلف  يف  املتخ�س�سني  اخلـــرباء 

املجالت.
دون  “مبتكرون  قــائــمــة  اأن  يــذكــر 
35” بداأت بالظهور لأول مرة عام 
تكنولوجي  تي  اآي  اإم  يف   1999

ريفيو التي ت�سدر من بو�سطن يف 
وقد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

مبتكرين  ال�سنني  مر  على  قدمت 
احلديث  الــــتــــاريــــخ  وجـــــه  غــــــريوا 

وموؤ�س�سي  في�سبوك  موؤ�س�س  مثل 
غوغل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نـجوم  مـبادرة  مـن  الثانية  الـن�سخة  متوحد  البيت  جمعية  بنجاح  اختتمت 
امل�سـتقبل الـطبي ، وهي مـبادرة م�سـرتكـة اطلقتها بـالـتعاون مـع “فـي بـي ا�س” 
للرعاية ال�سحية، وكلية فـاطـمة لـلعلوم ال�سحية والتي ان�سمت للمبادرة يف 
ن�سخة هذا العام، الهادفة اإىل حتفيز ال�سباب الإماراتيني على النخراط يف 
ال�سناعة  خــرباء  واأف�سل  اللزمة  املــوارد  وتوفري  الطبية،  املجالت  خمتلف 
واملمار�سات املتبعة عامليا  لرفد القطاع ال�سحي يف الدولة بالكفاءات الوطنية 

ال�سابة املوؤهلة.
ومثلت خم�س ممر�سات اإماراتيات دولة الإمـارات العربية املتحـدة يف بـرنـامـج 
العمل  الطبي وذلك من خلل  البحث  املمر�سات يف جمال  دور  تدريبي عن 
مع خرباء يف املجال ملدة اأ�سبوعني ب�سكل مكثف اعد خ�سي�ساً لن يف الوليات 
فـيلدلـفيا  فـي  عـالـمياً  الـم�سور  الأطـــــفــال  م�سـت�سفى  وا�ست�ساف  املــتــحــدة. 
حيث   ، املتميزة  الـطبية  الـمبادرة  ـذه  املرموقة  بن�سلفانيا  جامعة  وم�ست�سفى 
ح�سلت كـل طـالـبة عـلى بـرنـامـج تدريبي مـ�سمم خـ�سي�ساً لـعك�س تف�سيلتها 
البحثية ومـاراتـا التعليمية. و�سـملت الـربامـج الـمقدمـة عدداً مـن الـممار�سـات 

بالربوتون  والعلج  الأع�ساب  وعلم  والأورام  الأ�سعة  مثل  الأ�سا�سية  الـطبية 
اأبحاث  عـــــلــى  بـ�سكل خـــــا�ــس  الــرتكــيــز  مـــــع  بــالــعــظــام والــ�ــســيــدلــة،  والــعــنــايــة 

ال�سـرطـان.
“نحن  مـتوحـد:  البيت  جمعية  اإدارة  جمـل�س  عـ�سو  الـنيادي  اهلل  عـبد  وقـال 
من  وبـتمثيل  الـطبي  امل�سـتقبل  نـجوم  مـبادرة  طـالـبات  بـاأداء  جـداً  فـخورون 
الأمريكية.  املتحـدة  الوليات  فـي  املتحـدة  العربية  الإمـارات  لـدولـة  امل�سـرف 
اإن روؤية هوؤلء الـطالـبات الـطموحـات فـي مـجال الـطب يـحققن هـذا التفوق 
العلمي يـعطينا ثـقة كـبرية فـي قـدرتـنا عـلى حتقيق روؤية الـدولـة لـعام 2030 

املتمثلة يف زيادة عدد الإماراتيني يف قطاع ال�سحة.«
واأ�ساف الـنيادي: “اإلـى جـانـب �سـركـائـنا فـي “فـي بـي ا�س” للرعاية ال�سحية 
وكـلية فـاطـمة لـلعلوم ال�سحية، نـ�سعى لـموا�سـلة تـزويـد الـطلب الإمـاراتـيني 
م�سـتقبل  تـ�سكيل  فـي  وامل�ساهمة  الـطبية  مـهاراتـهم  وتطوير  تنمية  بـفر�س 
الـقطاع الـطبي فـي دولـة الإمـارات. كـما نـود اأن نـ�سكر �سـفارة دولـة الإمـارات 
امل�ستمر طوال الربنامج  املتحـدة عـلى دعـمها  الـوليـات  املتحـدة فـي  الـعربـية 

وعلى توجيهها دعوة للطلب لزيارتها خلل فرتة وجودهم هناك.«
وقالت الطالبة اأمرية الكعبي من كلية فاطمة للعلوم ال�سحية: “اأنـا �سـعيدة 

لـح�سولـي عـلى فـر�سـة الـ�سفر اإلـى الـوليـات املتحـدة واكت�ساب خربات مبا�سرة 
من هذه املعاهد الطبية البارزة وذلك خلدمة وطني وجمتمعي.«

واأ�سـافـت: “اإن اإنـقاذ الأرواح مـن خـلل الـبحوث الـطبية هـو حـلمي واأنـا اأكـر�س 
اأبـحاث ال�سـرطـان ،  اأ�سـبح خـبرية فـي  اأن  اأريـد  وقـتي لـهذا احللم بـكل جهد. 
خـلل  مـن  الـطبي  امل�سـتقبل  نـجوم  مـبادرة  بـتحقيقه  تـ�ساعـدنـي  مـا  وهـو 
تـوفـري بـرنـامـج تـدريـبي مـعد خـ�سي�ساً لـي. لـقد اكت�سـبت روى وخـربات فـي 
مـمار�سـات عـلم الأورام والأ�سـعة ، مـما يدعمني لأ�سبح الـممر�سـة الـناجـحة 

الـتي اأ�سعى لأكونها.«
من جانبه قال الدكتور �سم�سري فاليل، رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب 
الطالبات  بــتــجــاوب  �ــســعــداء  “نحن  ال�سحية:  للرعاية  اإ�س”  بــي  “يف  لــدى 
وفخورون بحما�سهن والتزامهن بهذا الربنامج، ون�سكر �سركاءنا يف م�ست�سفى 
الأطفال يف فيلدلفيا وم�ست�سفى جامعة بن�سلفانيا، الذين عملوا بجد لدعم 
هذا الربنامج التعليمي الفريد من نوعه. وكما نعلم هنالك رغبة بزيادة عدد 
الثغرات  و�سد   ، الإمـــارات  الدولة  اأبناء  من  الطبية  البحوث  يف  يعملون  من 
بحاجة  نحن  لذلك  اجلينية.  التغريات  مــع  الناجح  الــعــلج  بربط  املتعلقة 
الدقيق.  الوقاية والعلج والرعاية للأ�سخا�س من خلل الطب  اإىل تعزيز 

و�سيكون لعب للممر�سات الإماراتيات دوراً هاماً يف هذا امل�سعى ، ونحن على 
ثقة من اأن هوؤلء الطالبات �سوف ي�ساعدون يف هذا اجلهد الرائد.«

الطبي  امل�ستقبل  جنــوم  مــبــادرة  بــاأن  نوؤمن  “نحن  فاليل:  الدكتور  واأ�ــســاف   
�ستكون من�سة مهمة لدعم اجليل اجلديد من اخلرباء الذين يعدون مهمني 
�سوف  واملنطقة.  املتحدة  العربية  الإمـــارات  لدولة  الطبي  للم�ستقبل  للغاية 
�سركائنا  مع  فريدة  فر�س  خلق  يف  ال�سحية  للرعاية  اإ�س”  بي  “يف  ت�ستمر 

للم�ساعدة يف حتقيق اأهدافنا امل�سرتكة.«
وقال الدكتور داريل كورني�س ، مدير كلية فاطمة للعلوم ال�سحية “اإن اأهمية 
اخلم�سة  ال�سحية  للعلوم  فاطمة  كلية  طالبات  عليها  ح�سلت  التي  الفر�سة 
طويلة  وكذلك  اآنية  عليها  �سيح�سلن  التي  الفوائد  و�ستكون  بثمن،  تقدر  ل 
الأجل.  ي�ساهم التعر�س لنظام ثقايف وتعليمي خمتلف يف تطوير الوظائف 
التي �ستعمل بها مثل هوؤلء الطالبات. اأنا واثق من اأن هذه التجربة �ستبقى 
الإمــاراتــيــني وخرباء  الطلب  املقبلة من  والأجــيــال  هــذا اجليل  حا�سرة مع 
الرعاية ال�سحية، حيث اأننا جميعاً ن�سعى جاهدين ل�سمان اأن يكون العاملون 
يف جمال الرعاية ال�سحية يف الإمــارات على اأعلى م�ستويات اجلــودة.  تفخر 

كلية فاطمة للعلوم ال�سحية بكونها جزءاً من هذه املبادرة  ك�سريك فعال.«

•• اأبوظبي-الفجر:

عمليات  بقطاع  ممثلة  اأبــوظــبــي  مدينة  بلدية  اأجنـــزت 
بالتن�سيق  املدينة  مركز  بلدية   – الفرعية  البلديات 
وحت�سني  تطوير  لل�ستثمار”،  الوطنية  “ال�سركة  مع 
الأمــــــواج، حــيــث مت النــتــهــاء مــن كافة  كــا�ــســر  منطقة 
اأعمال ال�سيانة والتجميل للمنطقة املمتدة من م�سجد 
�سريح  اإىل  املوؤدية  ال�سوئية  الإ�سارة  “الكرمي” وحتى 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 

طيب اهلل ثراه الطاهر«. 
اأن م�سروع تطوير منطقة  املدينة  واأكــدت بلدية مركز 
كا�سر الأمواج جاء من منطلق حر�س البلدية للحفاظ 
على املظهر العام للمدينة، و التخل�س من كافة اأ�سكال 

امل�سوهات، و قد �سملت الأعمال :

�سبغ كافة اأحجار الكارب�ستون على جوانب الطرق ويف 
اجلزر الو�سطية، زراعة املناطق الرتابية املواجهة لكا�سر 
الطريق واجلزر  اأطـــراف  و  الإمــــارات،  وق�سر  الأمـــواج 
والأحوا�س  الــرتابــيــة  املناطق  كــافــة  زراعـــة  الو�سطية، 
الزراعية  بامل�سطحات  الطريق  اأطـــراف  على  املــوجــودة 
جتميلية  اأحــجــار  وتركيب  تــوريــد  والــزهــور،  اخل�سراء 
اخلدمات،  مــ�ــســارف  حـــواف  وت�سليح  �سيانة  بي�ساء، 
ملنطقة  الداخلية  والأر�سفة  ال�سوارع  وتطوير  �سيانة 

املارينا واملناطق املحيطة.
واأ�سارت بلدية مركز املدينة اأن هذه الأعمال التطويرية 
املنظر اجلمايل للمنطقة والرتقاء  اأ�سفرت عن تعزيز 
به هذه  تتمتع  ما  للمدينة خ�سو�سا مع  العام  باملظهر 
املنطقة من اأهمية كونها ت�سكل جزءاً مهماً من الواجهة 

البحرية لأبوظبي. 

رحلة علمية ناجحة لطالبات جنوم امل�ستقبل الطبي 2019

تفوق طالبات الإمارات يف اأحدث برامج البحث الطبي العاملية

ارتقت باملنظر اجلمايل للمنطقة

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال �سيانة وتطوير املرافق يف منطقة كا�سر الأمواج

�سرطة عجمان تبحث تعزيز اخلربات ال�سرطية مع فرن�سا
•• عجمان-وام: 

ا�ستقبل �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �سرطة 
ب�سفارة  الداخلي  للأمن  الإقليمي  امللحق  كــوزاين  لــوران  ال�سيد  عجمان 
فرن�سا يف اأبوظبي، لبحث �سبل تعزيز التعاون بني �سرطة عجمان و�سفارة 
فرن�سا، حتقيقاً لروؤية وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�سرطة عجمان باأن 

تكون دولة الإمارات العربية املتحدة من اأف�سل دول العامل اأمناً و�سلمة.
امللحق  كـــوزاين  لـــوران  بال�سيد  �سرطة عجمان  عــام  قــائــد  �ــســعــادة  رحــب  و 
الإقليمي للأمن الداخلي موؤكداً على عمق العلقة والتعاون بني �سرطة 
وتطوير  دعــم  يف  املثمرة  بجودها  م�سيداً  الفرن�سية،  وال�سرطة  عجمان 
وخربات ومهارات منت�سبي �سرطة عجمان، وتـم ا�ستعـرا�س اأهـم املو�سوعـات 

والق�سايا ذات الهتمام.

•• القاهرة -وام: 

�ساركت دولة الإمــارات يف اأعمال الــدورة الـ46 للجنة 
اأم�س  عقدت  التي  الن�سان  حلقوق  الدائمة  العربية 
القاهرة  يف  الــعــربــيــة  الــــــدول  جــامــعــة  مبــقــر  الأول 
الإن�سان  حــقــوق  ومــ�ــســوؤوىل  اإدارات  روؤ�ــســاء  مب�ساركة 
من  وفــد  الجتماع  يف  الــدولــة  مثل  العربية.  بــالــدول 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �سم �سعيد احلب�سي 
واإميان خمي�س الري�سي ونورة اآل علي. واأكدت الدكتورة 
املــ�ــســاعــد باجلامعة  الـــعـــام  اأبـــوغـــزالـــة الأمـــــني  هــيــفــاء 

اأهمية  الجتماعية  الــ�ــســوؤون  قطاع  رئي�س   - العربية 
الخت�سا�سات التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة 
العربي جتاه  للموقف  الإن�سان لإعــداد ت�سور  حلقوق 
 . ودولــيــاً  اإقليمياً  املــطــروحــة  الإنــ�ــســان  حــقــوق  ق�سايا 
اأعــمــال الـــدورة -  وهــنــاأت - يف كلمة لها خــلل افتتاح 
حلقوق  العربية  “ال�سرتاتيجية  اعتماد  على  اللجنة 
العربي  و”الإعلن  القمة  م�ستوى  على  الإن�سان” 
يف  املــدين  املجتمع  منظمات  وم�سوؤولية  بحق  املتعلق 
الأ�سا�سية”  واحلريات  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز 

على امل�ستوى الوزاري.

 400 �سلحفاة منقار ال�سقر تغادر �ساطئ 
موقع الطويلة بعد التفقي�س 

•• اأبوظبي -وام: 

الطويلة  موقع  �ساطئ  على  تفقي�سها  بعد  البحر  اإىل  ال�سغرية  ال�سقر  منقار  �سلحفاة  انطلقت400 
ال�سركة  موقع  اإىل  بالنقرا�س  املهددة  ال�سلحف  و�سلت  وقد  للأملنيوم.  العاملية  الإمــارات  ل�سركة  التابع 
فريق  يوا�سل  احلــني  ذلــك  ومنذ  املا�سي،  اأبــريــل  �سهر  يف  للتع�سي�س  ال�سنوي  املو�سم  بــدء  مع  الطويلة  يف 
ال�ستدامة يف ال�سركة جهوده حلماية الأع�سا�س، وذلك من خلل قيامهم بعمليات تفتي�س يومية وتنظيف 
اإنقاذ عدد من ال�سلحف املري�سةالتي  متوا�سل لل�ساطئ ومراقبة عملية التفقي�س. و متكن الفريق من 
اإىل البحر بف�سل م�سروع دبي لإعادة  اإطلقها  ا�ستقرار حالتها ال�سحية ثم  مت العتناء بها والتاأكد من 
تاأهيل ال�سلحف. ومنذ عام 2011، و�سعت نحو 100 �سلحفاة منقار ال�سقر بي�سها عل ى�ساطئ موقع 
الطويلة التابع ل�سركة الإمارات العاملية للأملنيوم، ما اأ�سفر عن تفقي�س ما يقارب 7000 �سلحفاة �سغرية 

خلل تلك الفرتة.

الإمارات ت�سارك يف اأعمال اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان 

 مبتكرون دون 35 تتلقى تر�سيحات جائزتها حتى 10 اأغ�سط�س 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�ساله تك�سا�س
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1114180 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد مطر علي را�سد الكعبي

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�سيدلية احلكمة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1542741 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد �سامل خمي�س غامن ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عمر عو�س عبداهلل بن مهري الكثريي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
الذهبيه  ال�ســـــادة/ال�سجره  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لعمال النجارة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2212895 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مروان حممد مبارك عبداهلل البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد علي جمعه �سعيد الرا�سدي

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
لتجميل  نيل  ال�ســـــادة/برفكت  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيدات رخ�سة رقم:1011889 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة الرمي احمد علي الهوتي البلو�سي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف نوره �سامل م�سبح غنام الكعبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نورا حممود �سفا زوجه فريد ا�سماعيل

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ور�سة لكي مان للحدادة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1108005 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد ماجد �سامل جمعه الظاهري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف عزه خلفان حميد نا�سر ال�سوايف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ديدار العلم �سم�س العلم

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/بر�ستيج 

لتجارة م�ستح�سرات التجميل 
رخ�سة رقم:CN 1547983 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/موؤ�س�سة 

ا�سغر علي رحمت لعمال ال�سرياميك 
رخ�سة رقم:CN 1138898 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 

اإعــــــــــالن
امل�ستندات  وت�سوير  للطباعة  بروجيكت  ال�ســـــادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والقرطا�سية ذ.م.م   رخ�سة رقم:1012529 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد حمد حميد حممد الغيثي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد حمد حميد حممد الغيثي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداملنعم ح�سن زيد الكيلين

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
تعديل ا�سم جتاري من/مركز بروجيكت للطباعة وت�سوير امل�ستندات والقرطا�سية ذ.م.م 

 PROJECT TYPING PHOTOCOPYING & STATIONERY CENTER LLC
اىل/مركز بروجيكت للطباعة وت�سوير امل�ستندات والقرطا�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 PROJECT TYPING PHOTOCOPYING & STATIONERY CENTER LLC -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
إدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ تعلن ا

املالك : �س. ايجل فورتر�س هاير بروديكت�س كمبني ، ليمتد
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية :

بتاريخ:2010/6/17  املودعة برقم : 132405 
باإ�سم : �س. ايجل فورتر�س هاير بروديكت�س كمبني ، ليمتد

وعنوانة : ، زهني اك�سنج روود ، زهني اك�سنج كونرتي، �سي لينج تاون، هيا دو دي�سرتيكت، 
جواجن زهوا، ال�سني

وامل�سجلة حتت الرقم : 104618
�سورة العالمة :

يداع يف :  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإ
30/07/2009 وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف : 30/07/2019

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137522                                  

با�ســم: ال�سيد/ ر�سا علوي

وعنوانه: �س.ب 213492، دبي، المارات العربية املتحدة 

وامل�سجلة حتت رقم : )127298(  بتاريخ: 2010/12/27

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2019/12/29  وحتى تاريخ: 2029/12/29   

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
ادمارك للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :  135136             بتاريخ:  25  / 10  / 2009م 
امل�سجلة حتت رقم : 148896                  بتاريخ:   16  / 08  / 1120م

با�ســم: �س. كومينتي كلوب ماجنمنت م م ح .
وعنوانه: �س.ب : 262368 ، جبل علي - دبي – المارات العربية املتحدة 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات غري الكحولية ، خدمات توفري القامة  املوؤقته. خدمات املطاعم  فى 
الفئة 43 .

الواقـعة بالفئة   : 43
* التعديلت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنـــازل رقم : 2019/1/29718
ا�سم مالك العلمة: �س. كومينتي كلوب ماجنمنت م م ح . 

ا�سم املتنازل له : �س.  جمموعة اعمار لل�سيافة ذ.م.م 
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوانه: �س.ب 9440 دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية:  14 / 02 /  2019م  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 07/17 / 2019م
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
إدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ تعلن ا

 املالك : �س. ايجل فورتر�س هاير بروديكت�س كمبني ، ليمتد
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية :

بتاريخ:2010/6/17    املودعة برقم : 132404 
باإ�سم : �س. ايجل فورتر�س هاير بروديكت�س كمبني ، ليمتد

وعنوانة : ، زهني اك�سنج روود ، زهني اك�سنج كونرتي، �سي لينج تاون، هيا دو دي�سرتيكت، 
جواجن زهوا، ال�سني

وامل�سجلة حتت الرقم : 104617
�سورة العالمة :

يداع يف :  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإ
30/07/2009 وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف : 30/07/2019

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137143           

با�ســم: ال�سيد/ فران�سي�س زفري ميندون�سا

وعنوانه: �س.ب 52549، دبي، المارات العربية املتحدة 

وامل�سجلة حتت رقم : )128111(  بتاريخ: 2011/01/11

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2019/12/21  وحتى تاريخ: 2029/12/21   

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137142                                  

با�ســم: ال�سيد/ فران�سي�س زفري ميندون�سا

وعنوانه: �س.ب 52549، دبي، المارات العربية املتحدة 

وامل�سجلة حتت رقم : )128110(  بتاريخ: 2011/01/11

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2019/12/21  وحتى تاريخ: 2029/12/21   

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  اأغ�شط�س  2019 العدد 12697 
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•• ابوظبي-الفجر:

�سباح  الإمـــارات،  تــراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات  زايــد  مركز  نظم 
من  تــاريــخ  “الإمارات  بعنوان  حما�سرة  بالبطني،  مقره  يف  الأربــعــاء  ام�س 
اهلل عبد  ال�سيد عبد  فيها  والإنــ�ــســاين حتــدث  الــقــومــي  والــتــفــاعــل  الــعــطــاء 
�سعادة  وح�سرها  وال�سياحة،  الثقافة  دائــرة  يف  الإعــلمــي  الباحث  الرحمن 
عبد اهلل حممد جابر املحريبي املدير التنفيذي للخدمات امل�ساندة يف النادي، 
والأ�ستاذة فاطمة املن�سوري مديرة املركز، وال�سيد �سعيد املناعي مدير اإدارة 

الأن�سطة يف النادي، وجمع من الباحثني واملهتمني.
الرحمن، بكلمة  املحا�سر، عبد اهلل عبد  املن�سوري  الأ�ستاذة فاطمة  فت  وعرَّ
تـــراث الإمـــــارات، حيث  اأكـــر مــن ربــع قــرن يف توثيق  اأنـــه ق�سى  بينت فيها 
ميدانياً، حيث  بدايته حمــرراً  الإعلمية، وكانت  املهن  العديد من  تدرج يف 
غطى معظم احلروب التي دارت يف املنطقة حتت �سعار التحرر من التبعية 
اأخرى مهمة هي توثيق  الإعلمية تق�سي احلقيقة، بعدها دخل يف مرحلة 

ذاكرة الوطن والتعريف ب�سفحات مهمة من تاريخه.

فيما اأكد ال�سيد عبد اهلل عبد الرحمن يف م�ستهل حما�سرته، اأن اأي متتبع 
لتاريخ الإمارات يلحظ الت�سال الوثيق بني ما�سيها وحا�سرها، واأن احل�س 
العربية  الــدول  �سقيقاتها من  الإمــارات جتاه  �سيا�سة  يغلف  الــذي  الإن�ساين 
والإ�سلمية وال�سديقة حول العامل وقت الأزمات، هو امتداد لنوازع قومية 

واإن�سانية رافقت الإن�سان الإماراتي منذ �سنني طويلة.«
وا�ستند املحا�سر اإىل �سواهد تاريخية عدة بني من خللها كيف اأن الإمارات 
ظلت متد يد العون منذ ت�سكل الحتاد وقبله جتاه كل منكوب، وهو ما يدل 
اأن الأمر لي�س مرتبطاً بروة اأو قدرة مالية اأو رغبات �سيا�سية، بل هو دافع 
املتحدة  العربية  الإمــارات  لدولة  ال�سيا�سي  الثقل  اإىل  واأ�سار  بحت.  اإن�ساين 
وقدرتها على التاأثري يف القرار ال�سامن مل�ساحلها التي مل تنف�سل يوماً عن 
العامل،  اأرجاء  الإن�سانية يف  والإ�سلمية، وم�سالح  العربية  الأمتني  م�سالح 
مع  التعامل  يف  والعقلنية  للحكمة  مــرادفــاً  الإمــــارات  فيه  اأ�سبحت  الــذي 

ق�ساياه ال�ساخنة وامللحة.
وقال اإن الإمارات منذ تاأ�سي�س الدولة عام 1971، ا�ستطاعت اأن تقوم بدور 
وتبواأت مكانة متقدمة �سمن منظومة  الإن�ساين،  الت�سامن  تعزيز  رائد يف 

ة يف العامل، واأ�سبحت عن�سراً فاعًل يف جهود املواجهة الدولية  القوى اخلرِيّ
للتحّديات الإن�سانية. واأكد اأن الدور الإن�ساين لدولة الإمارات لي�س جديداً، 
فهو توجه را�سخ يف �سيا�سة الدولة اخلارجية منذ عهد ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ال�سمو  �ساحب  وتطور يف عهد  النهج  وا�ستمر  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات “حفظه اهلل«.
الدولة منذ  التي قدمتها  الإن�سانية واخلريية  املحا�سر اجلهود  وا�ستعر�س 
 173 م�ساعداتها  جملة  بلغت  حيث   ،2016 عــام  نهاية  وحتى  تاأ�سي�سها، 

مليار درهم، ا�ستفادت منها 178 دولة. 
وتناول كذلك الأدوار الإن�سانية املهمة التي قام بها �سندوق اأبوظبي للتنمية 
للأعمال  زايــد  وموؤ�س�سة   1971 عــام  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور  اأ�س�سه  الــذي 
ان  موؤكداً   ،1983 تاأ�سي�سها  منذ  الأحمر  الهلل  وهيئة   1992 اخلريية 
الإمارات جنحت “ب�سنوات من العمل اجلاد والحرتايف يف بناء �سمعة عاملية 
الكربى �ساحبة  الــدول  قائمة  وت�سدرت  الإن�ساين،  العطاء  طيبة يف ميدان 
الإجنازات امللمو�سة، يف جمال اإغاثة اللجئني والنازحني و�سحايا احلروب 
اأحداث  مــع  الإمــــارات  تفاعل  الطبيعية«. ويف حمــور  والــكــوارث  والــنــزاعــات 

مع  تفاعل  الإمـــارات  اإن�سان  اأن  بني  والإ�سلمية،  العربية  الأمتني  وق�سايا 
ق�سايا اأمته مبختلف الطرق، حيث امتلك وعياً مبكراً بعمق انتمائه العربي 

والإ�سلمي. 
منذ  الفل�سطينية  للق�سية  الإمــارات  لإن�سان  املبكرة  امل�ساندة  املحا�سر  وبني 
البداية، بتفاعله مع كل اأحداثها، وقال: “كان �سعب الإمارات يوؤكد يف مثل 
عمق  والأهــلــيــة،  الر�سمية  واملعنوية،  منها  املــاديــة  البديعة  التفاعلت  هــذه 
العربية  وب�سروطها  الفل�سطينية  الق�سية  باأبعاد  وعيه  عن  ويعرب  انتمائه، 
اأي�ساً  مّثل  كما  لثوارها«.   الت�سامني  وواجبه  وبــدوره  للنت�سار،  التكافلية 
اأحــداث حميطهم العربي مبا حدث يف حرب الأيام  لتفاعل الإماراتيني مع 
ال�ستة 1967 التي و�سفها باأنها “من اأكرب الأحداث التي كانت لها ردود فعل 
اإىل اأنه “قامت تظاهرات عارمة على  �سعبية ور�سمية يف الإمارات”، م�سرياً 
م�ستوى الإمارات ترفع اأعلم اجلامعة العربية، و�سور جمال عبد النا�سر، 

وتعرب عن ال�سخط، وتندد بالعتداء ال�سهيوين على الدول العربية«. 
وخل�س املحا�سر اإىل اأن كل هذه الدلئل تبني عمق ارتباط الإماراتي بق�سايا 

اأمته ونزوعه املبكر اإىل معاين الحتاد.

•• دبي-الفجر:

عقد جمل�س البتكار يف �سرطة دبي ور�سة عمل لأندية البتكار �سمن برنامج امل�ساريع 
الدكتور  املقدم  بح�سور  مــول،  دبي  العنوان  فندق  يف  الثانية”،  “الدفعة  البتكارية 
اأحمد �سباع املري، رئي�س جمل�س البتكار، مدير مركز املعرفة والبتكار يف  اإبراهيم 
الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية يف �سرطة دبي، واأع�ساء جمل�س البتكار، وروؤ�ساء اأندية 
البتكار ونوابهم، وثلثة اأع�ساء من كل نادي من اأندية البتكار يف الإدارات العامة 
ومراكز ال�سرطة، وعدد من الطلبة املبتعثني للدرا�سة خارج الدولة، بهدف مناق�سة 
اإنه بناًء على توجيهات  اإبراهيم املري،  دعم وتقييم امل�ساريع البتكارية. وقال املقدم 
�سعادة اللواء عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، ب�ساأن مقابلة موظفي 
�سرطة دبي املتقدمني لطرح امل�ساريع البتكارية، مت تنظيم هذه الور�سة واللقاء لأندية 

البتكار، للوقوف على امل�ساريع املقدمة وتقييمها ودعمها، وذلك عرب النقا�سات التي 
�سمت خرباء ومتخ�س�سني يف البتكار من خمتلف الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة، 
البتكار  جمل�س  اأن  واأ�ــســاف  للبتكار.  دبــي  �سرطة  منظومة  ا�ستعرا�س  خللها  مت 
امل�ساريع  برنامج  طريق  عن  ابتكارية  م�ساريع  قدموا  الذين  املوظفني  بدعوة  قــام 
البتكارية، والذي ميكن اأ�سحاب الأفكار من تقدمي اأفكارهم عن طريق الدخول اإىل 
مكتبة املعرفة يف البوابة الإلكرتونية الداخلية ل�سرطة دبي، حل�سور الور�سة وعر�س 
واإمكانية  البتكار،  مبنظومة  ترابطها  مدى  وتقييم  معهم،  ومناق�ستها  م�ساريعهم 
اأن مركز املعرفة والبتكار يويل اهتماماً  واأكــد  اإقــرار عدد منها.  تطبيقها، حيث مت 
بامل�ساريع البتكارية، ويعمل ب�سكل م�ستمر على دعمها وتطبيقها مبا يتنا�سب  بالغاً 
املبذولة  الأهــداف ال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي يف جمال البتكار، مثمناً اجلهود  مع 

من كافة الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة يف هذا املجال.

•• ال�شارقة –الفجر:

ناق�س اأع�ساء الربملان العربي للطفل 
الثانية  اجلل�سة  يف  الرئي�س  املو�سوع 
الرئي�س ونائبيه  انتخاب  التي �سهدت 
املا�سي،  الأربعاء  اللجان يوم  وت�سكيل 
ودميقراطية  �ــســورى  جتــربــة  اأول  يف 
الـــــعـــــرب على  ـــهـــا الأطــــــفــــــال  ميـــار�ـــس
التابعة  الأحــــــدث  املــنــظــمــة  مــ�ــســتــوى 
جلامعة الدول العربية، وكان مو�سوع 
التقنية خيارنا  اجلل�سة يحمل عنوان 
يقودها  جل�سة  اأول  وهــي  للم�ستقبل، 
النقا�سات  ومتيزت  املنتخب،  الرئي�س 
باجلدية واحليوية والتفاعل من قبل 
تطرقوا  اجلل�سة  نهاية  ويف  اجلميع، 
اإىل التو�سيات، ومت اعتمادها ورفعها 
العربي  للربملان  العامة  الأمــانــة  اإىل 
اإىل  للطفل، كي تقوم بدورها برفعها 

جامعة الدول العربية.
العربي  الــربملــان  تو�سيات  بــني  ومــن 

للطفل، ميكن الإ�سارة اإىل:
العمل  و�ــســرورة  اأهمية  على  التاأكيد 
�سامل  وعـــي  خــلــق  اأجــــل  مــن  امل�ستمر 
تواجه  الـــتـــي  الــتــقــنــيــة  بــالــتــحــديــات 
و�سع خطة  و�سرورة  العربي،  الطفل 
مع  بالتعاون  للمعاجلة  ا�سرتاتيجية 

اجلهات املخت�سة يف كل دولة.
العمل على تطوير التعليم وا�ستبدال 
التدري�س،  يف  الــنــمــطــيــة  الأ�ــســالــيــب 
احلديثة،  التقنية  بــرامــج  با�ستخدام 
وا�ـــســـتـــثـــمـــار ولـــــع الـــطـــفـــل بـــالألـــعـــاب 
الإلكرتونية لتنمية مواهبه وتدريبه، 
وا�ستيعاب املوهوبني منهم، للنخراط 

يف برامج تدريبية متخ�س�سة يف �سنع 
الربجميات.

جلامعة  تــابــعــة  تقنية  مــراكــز  اإنــ�ــســاء 
الأطفال  لت�سجيع  الــعــربــيــة،  الــــدول 

وتدربهم على مواكبة الع�سر.
تدريب علمي مكثف وفق برنامج معد 
بالتعاون مع بيوت اخلــربة يف  م�سبقا 
القادة  �سناعة  يف  قرن  ربع  موؤ�س�سات 

واملفكرين.
الــرتكــيــز عــلــى اأوقــــــات الــتــعــارف بني 
والتقارب  الألـــفـــة  لـــزيـــادة  الأعـــ�ـــســـاء 
والــتــعــاون،  عرب اأوقـــات وور�ـــس العمل 
والرتفيه  اللعب  وجل�سات  املــطــولــة، 

والرحلت العلمية اجلماعية.
اأميــــن عثمان  �ــســعــادة  قـــال  ذلــــك،  اإىل 
للربملان  الــــعــــام  الأمـــــــني  الــــــبــــــاروت، 
الــعــربــي لــلــطــفــل، نــحــن �ــســعــداء جداً 
فاأن  لأطفالنا،  الأوىل  التجربة  بهذه 
اأطفال العرب بانتخاب رئي�سهم  يقوم 
يعني الكثري، ويطرح حزمة ل تنتهي 
بل  اآفـــاق  على  املفتوحة  الأ�سئلة  مــن 

الأطفال  جــديــة  مــدى  تعك�س  حـــدود، 
التفاعل والنقا�س واجلــدل، وطرح  يف 
الأفــكــار واملــقــرتحــات واملــبــادرات التي 
العمل  هـــو  وهــــا  تـــتـــوقـــف.  ول  تـــبـــداأ 
اليوم،  يوؤ�س�س  الطفل  مــع  الــربملــاين 
امل�ستقبل،  يف  غـــداً  الــنــتــائــج  ويح�سد 
فــاأطــفــال الــيــوم هــم قـــادة املجتمع يف 
امل�ستقبل، خ�سو�ساً اأن املرحلة احلالية 
حقوق  م�سرية  يف  مهمة  مرحلة  هــي 
عاملية  حتــديــات  ظــل  يف  عاملياً  الطفل 
توؤثر يف الطفل مبا�سرة، وقد  عديدة 
ركـــزت الأهـــــداف الأ�ــســا�ــســيــة للربملان 
�سخ�سية  بــنــاء  و�ــســرورة  اأهــمــيــة  على 
والتفاعل  التعامل  على  قـــادرة  قــويــة 
مــــع خمــتــلــف الــــظــــروف والأحـــــــــوال، 
الأطفال  تاأهيل  الفعالة يف  وامل�ساهمة 
عــلــى ممــار�ــســة ثــقــافــة احلــــوار وتقبل 

ثقايف  تــنــوع  والت�سامح يف ظــل  الآخـــر 
عربي مميز.

وتابع: حر�سنا على توظيف مو�سوع 
للم�ستقبل(  خيارنا  )التقنية  اجلل�سة 
يف الور�س والدورات التدريبية املكثفة 
من  العرب  للأع�ساء  ُخ�س�ست  التي 
املو�سوع  مناق�سة  لتطبيق  الأطــفــال 
بــ�ــســكــل عــلــمــي لــيــنــعــكــ�ــس ذلـــــك على 
على  واعتمدنا  قوية.  تو�سيات  �سكل 
جمموعة من الإجراءات كي ميار�سها 
الرئي�س  عــلــى  لــلــتــ�ــســويــت  الأعـــ�ـــســـاء 
ونــائــبــيــه، بــحــيــث ميـــار�ـــس الأطـــفـــال 
وي�ساهدون  العملية النتخابية ب�سكل 
مبا�سر و�سفاف وفرز نتيجة الت�سويت 

اأمام جميع الأع�ساء.
ـــاء  اأعـــ�ـــس ميـــيـــز  مـــــا  اأن  اإىل  ولــــفــــت 
منا�سفة  يــعــد  الت�سكيل  اأن  الــربملــان 

بـــــني اجلــــنــــ�ــــســــني، وميــــثــــل كـــــل وفــــد 
الدول،  لهذه  اجلغرايف  التنوع  للدول 
برملان  رئا�سة  انتخابات  متــيــزت  وقــد 
وكرة  الــ�ــســديــد  بالتناف�س  الطــفــال 
للرئا�سة،  املــرت�ــســحــات  الــبــنــات  عـــدد 
ما  املطلقة،  الأغلبية  ح�سول  وعـــدم 
للرئا�سة  انتخابية  عملية  كــل  جــعــل 
تـــعـــاد لأكـــــر مـــن جولة،  والــنــائــبــني 
يف  املطلوبة،  الأغلبية  على  للح�سول 

جو �ساده
الفر�سة  وك�سفت  ال�سريف،  التناف�س 
ملنا�سب  للمرت�سحني  اأعــطــيــت  الــتــي 
ظهور  عـــــن  والــــنــــائــــبــــني  الــــرئــــيــــ�ــــس 
جمموعة من املهارات العربية الواعدة 
واخلطابة  الإلـــقـــاء  يف  املــ�ــســتــقــبــل،  يف 
وال�ستناد اإىل احلجج العلمية نتيجة 
ال�سقل والتدريب املكثف الذي نظمه 

خرباتهم  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الــــربملــــان، 
ومهاراتهم التي اكت�سبوها يف دولهم. 

واأ�سار اإىل اأن كل قطر عربي كان ميثل 
مــزيــجــاً مــن اخلــــربة والــثــقــافــة التي 
منها،  ال�ستفادة  على  الربملان  حر�س 
وتــطــويــرهــا لــلــو�ــســول اإىل الأهــــداف 

التي و�سعت يف نظامه الأ�سا�سي.
واأكــــد الـــبـــاروت: مــن خـــلل الربملان 
وفعالياته،  وجل�ساته  للطفل  العربي 
فيما  ونــ�ــســاعــده  الــطــفــل،  فكر  نحمي 
اأن ي�سعره بالطماأنينة، ونخرج  ميكن 
وملحظات  اأفــكــار  مــن  جعبته  يف  مــا 
ومــقــرتحــات ونــقــد اأيــ�ــســاً، مــن خلل 
اجلــلــ�ــســات والــنــقــا�ــســات، وكــذلــك من 
دور  لنا  يــكــون  الــور�ــس، وعليه  خــلل 
ب�سكل  وتـــوجـــيـــه  ومـــتـــابـــعـــة  اإ�ـــــســـــرايف 

�سحيح و�سليم.

اأن الربملان العربي للطفل  اإىل  ولفت 
ــيــة خ�س�س  الــداخــل لــلئــحــتــه  وفـــقـــاً 
لــكــل دولـــة عــربــيــة، بغ�س  اأعــ�ــســاء   4
واإمكانياتها  الدولة  حجم  عن  النظر 
ع�سو  فالدولة  واأحــوالــهــا،  وظروفها 
الـــعـــربـــيـــة، وعـــلـــيـــه من  يف اجلـــامـــعـــة 
حقها، بل من واجبها اأن تكون ممثلة 
وحا�سرة يف الربملان، الذي يعد اأحدث 
العربية،  لــلــجــامــعــة  تــابــعــة  مــوؤ�ــســ�ــســة 
حيث تر�سح كل دولة عربية اأربعة من 
املوجود  الــربملــان  مــن خــلل  اأطفالها 
خلل  مـــن  اأو  وجوده”،  حــالــة  “يف 
بالطفل،  مــعــنــيــة  اأخـــــرى  مــوؤ�ــســ�ــســات 
كوزارة الرتبية والتعليم، وغريها من 
املعنية،  الر�سمية  واجلهات  املوؤ�س�سات 
والــتــوا�ــســل ر�ــســمــيــاً مــع تــلــك اجلهات 
جامعة  خــلل  مــن  يــكــون  واملوؤ�س�سات 

الدول العربية.
ت�سل  الــربملــان  �سلحيات  اإن  وقـــال: 
اإىل حد التو�سيات ورفعها من خلل 
الأمانة العامة اإىل اجلامعة العربية، 
للجامعة،  تـــقـــريـــراً  �ــســرفــع  �ــســنــويــاً 
و�ــســنــويــاً هــنــاك تــقــريــر مــن كــل دولة 
اإىل اأن الربملان  عن الطفولة. م�سرياً 
الـــعـــربـــي لــلــطــفــل جـــــاء لــيــعــمــل على 
تر�سيخ وتثبيت ثقافة جديدة تبداأ مع 
الطفولة، فالطفل هو عماد امل�ستقبل 
والقائد الذي �سيبني ما يليق به، وهو 
احلا�سر يف م�سهد الغد يف كل مفا�سل 
وعناوين املجتمع والدولة، هو الوزير 
والــنــائــب واملــ�ــســرع واملــ�ــســوؤول امليداين 
العمل  مـــواقـــع  كـــل  يف  والجـــتـــمـــاعـــي 
والإنتاج، وهو الذي نعول عليه اليوم، 

ليكون غداً حيث يجب اأن يكون. 

�سرطة دبي تناق�س دعم امل�ساريع البتكارية وتقيم اعتمادها

مركز زايد للدرا�سات ينظم حما�سرة الإمارات تاريخ من العطاء

ناق�س مو�سوعه الرئي�س حول التقنية خيارنا للم�ستقبل

الأمانة العامة للربملان العربي للطفل تعتمد التو�سيات وتر�سلها اإىل جامعة الدول العربية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/472 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- جيتندرا جورديب ارورا ، 2- انيتا جورديب �سينغ جمهويل حمل 
عليك  اأقــام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سلمي  دبي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا 
 2008/7/24 بالتملك  املنتهية  الجــارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ورد  ال�سواغل  من  خالية  الوحدة  وت�سليم   ، العقاري  القيد  �سارة  والغاء   ، وملحقها 
والر�سوم  درهــم(   396.900( وقــدره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  واملطالبة   ، احليازة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ، و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة ، )جميع الطلبات 
املوافق   الــثــلثــاء  يــوم  جل�سة  لها  وحـــددت  الــدعــوى(  �سحيفة  يف  تف�سيل  مو�سحة 
اأو من  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2019/8/6 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2987 جتاري جزئي                 

بايتور  2-�سركة  م  م  ذ  �س   - العامة  للمقاولت  بايتور  بليلة  عليه/1-بن  املدعي  اىل 
امل�ساهمة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سيف  الرتكيه للإن�ساءات والتعهدات 
اأقام  قد   - النعيمي  را�سد عبداهلل علي هوي�سل  بليلة وميثله/  بن  �سعيد  �سعيد مطر 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بحل وت�سفية �سركة بن بليلة بايتور للمقاولت 
العامة )�س ذ م م( والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم الأحد املوافق 2019/8/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل )علما باأن مت احالة الدعوى 

من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية(.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/846 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1-زاكــان خالد �سوقان اخل�سري جمهول حمل القامة مبا 
املواد  لتجارة  جيه  ار  ممثل/تي  وب�سفته  اخلطيب  تي�سري  املدعي/حممد  ان 
الغذائية - �س ذ م م وميثله / احمد علي حممد من�سور الزيودي - قد اأقام عليك 
 14726768( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2019/8/7 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2416 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه /1- كيلي الهند�سية للحدادة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ األبني للمعادن - �س م ح وميثله / هاين رجب مو�سى عبداهلل اجلم�سي 
بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد   -
مببلغ وقدره )155114.20 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع التجاري رقم 
2019/906.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2019/8/8 ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

تعّرف عدد من منت�سبي نا�سئة ال�سارقة - التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة 
القادة واملبتكرين، على اأبرز احللول التقنية يف جمالت الهند�سة الكهربائية 
والإلكرتونية، واأ�س�س الربجمة، والتطبيقات الذكية وطرق عملها وابتكارها، 
اأغ�سط�س  الأول من  ال�سارقة” حتى  “نا�سئة  تنظمها  تدريبية  ور�سة  خلل 

املقبل بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية بال�سارقة.
وت�سكل الدورة اإحدى فعاليات املخيم ال�سيفي “�سيفك ويانا”، الذي اأطلقته 
نا�سئة ال�سارقة بهدف توفري بيئة حا�سنة للنا�سئة واليافعني وال�سباب تنمي 
والجتماعية  الريا�سية  امليادين  يف  الــريــادة  لتحقيق  ومواهبهم  قدراتهم 

والعلمية.
بال�سارقة،  الأمريكية  باجلامعة  الهند�سة  كلية  اأيام يف  امتداد خم�سة  وعلى 

مدّر�س  عــرابــي،  ُهــمــام  يقدمها  الــتــي  الــتــدريــبــيــة  الــــدورة  منت�سبو  يــ�ــســارك 
العلمية يف  والأن�سطة  التجارب  �سل�سلة من  الهند�سة، يف  كلية  خمتربات يف 
على  يتعرفون  حيث  والإلكرتونية،  الكهربائية  والهند�سة  العلوم  جمــالت 
 ،++C الربجمة  لغة  خلل  من  الربامج  وكتابة  الكهربائية،  الدوائر  علوم 
وبناء تطبيقات الهواتف الذكية وت�سميم �سبكات املنازل الذكية وربطها مع 

التطبيقات والتعرف على طرق بناء �سبكات التحكم اخلا�سة بها. 
وزار املنت�سبون مبنى كلية الهند�سة اجلديد يف اجلامعة، حيث تعرفوا على 
للكلية،  التابع  الكهربائية  الهند�سة  على خمترب  واطلعوا  املتنوعة،  مرافقه 
يف  املتبعة  اخلــطــوات  واأهـــم  العمل  طبيعة  حــول  خا�س  �سرح  اإىل  وا�ستمعوا 

املخترب.
بالإدخال  اخلا�سة  الأعـــداد  نظام  على  التعرف  للم�ساركني  الـــدورة  وتتيح 
للهند�سة  املنطقية  والــبــوابــات  ومكوناتها  الكهربائية  لــلــدوائــر  والإخــــراج 

اآليات  من  وغريها  واملتقطعة،  والرقمية،  التماثلية،  والإ�ــســارات  الكهربية، 
عمل الدوائر الكهربائية.

ال�سارقة:  نا�سئة  يف  املوؤ�س�سي  الت�سال  اإدارة  مدير  ال�سلمان  مــرمي  وقالت 
“اإن حر�سنا على تنظيم هذه الدورة مع اجلامعة الأمريكية بال�سارقة نابع 
من اإدراكنا لأهمية الربجمة والهند�سة الإلكرتونية لي�س فقط كاأحد اأكر 
التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل يف امل�ستقبل، بل كاأحد املجالت التي 
يحتاج اجليل اجلديد اإىل معرفة اأ�سرارها واآليات �سناعتها من اأجل اأن يكون 

�سريكاً يف تطويرها م�ستقبًل ولي�س م�ستهلكاً ملنتجاتها وتقنياتها«.  
وحول فوائد هذه الدورة، قال املنت�سب �سعيد را�سد حممد )16 عاماً( من 
مركز نا�سئة وا�سط: “التقنية تتطور ب�سرعة وعلى اجلميع معرفة تفا�سيل 
�سناعتها والتعرف عليها من كثب خا�سة نحن اجليل اجلديد الذي يحتاج 

اإىل مواكبة التحولت التكنولوجية التي توؤثر على م�ستقبلنا.« 

وا�سط،  نا�سئة  مركز  من  عاماً(   16( �سلطان،  مايد  زميله  اأكــد  جانبه  من 
“ت�سهم  وقــال:  امل�ستقبل،  يف  الكهربائية  الهند�سة  لدرا�سة  يطمح  اأنــه  اإىل 
الدورة يف تعريفنا بالأ�سا�سيات النظرية والتطبيقية يف الهند�سة الكهربائية 
والتكنولوجيا على حّد �سواء، كما تفتح اآفاقاً جديدة اأمامنا لتعلم كل ما هو 
جديد حول هذه العلوم التي اأرغب باأن اأتعلمها ب�سكل اأكادميي يف امل�ستقبل«.

وقال ُهمام عرابي، مقّدم الدورة، ومدّر�س خمتربات بق�سم هند�سة احلا�سب 
الآيل بكلية الهند�سة: “تت�سمن هذه الدورة جمموعة من الور�س والأن�سطة، 
على  العمل  خــلل  من  التطبيقية  واجلل�سات  النظري،  التمهيد  بينها  من 
اأمثلة متعددة وحالت واقعية من احلياة، ويف النهاية طلع لأن يكون لدى 
مع  نتعامل  وكيف  بنا  يحيط  ما  كل  طبيعة  حــول  �سمولية  روؤيــة  املنت�سبني 
تطبيقي  باأ�سلوب  وتطبيقها،  عملها  وطــرق  التكنولوجيا  اأ�ــســكــال  خمتلف 

وعملّي مب�ّسط«. 

•• دبي-الفجر:

ل�سرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  ا�ستكملت  لفــتــة،  اإنــ�ــســانــيــة  بــــادرة  يف 
اإجراءات  والتجهيزات،  للخدمات  العامة  بــــالإدارة  ممثلة  دبــي 
احل�سول على م�ساكن جديدة لثنني من موظفيها من اأ�سحاب 
الهمم، و�سّلمتهما مفاتيح امل�سكنني اجلديدين التابعني مل�ساريع 
�سرطة دبي يف مقر عملهما. وجاءت هذه املبادرة يف اإطار توجهات 
اأ�سحاب الهمم، ومتا�سياً  �سرطة دبي لإ�سعاد موظفيها، ل�سيما 
واخلا�سة  دبـــي  حلــكــومــة  امل�ستقبلية  والــــــروؤى  الــتــطــلــعــات  مــع 

مبوؤ�سرات ال�سعادة. وبح�سور �سعادة اللواء عبد اهلل علي الغيثي 
�سلم  والــطــوارئ،  واملن�ساآت  الهيئات  لأمــن  العامة  الإدارة  مدير 
اأهلي، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون  العميد عبداهلل ح�سني خان 
اإ�سعاد املجتمع والتجهيزات بالنيابة، العريف اأول عبد اهلل �سعيد 
والطوارئ  واملن�ساآت  الهيئات  لأمــن  العامة  الإدارة  مــن  فــريــد، 
مفاتيح م�سكنه اجلديد. كما و�سلم العميد عبداهلل ح�سني خان 
اآل مالك مدير  �سليمان  بن  �سعيد حمد  العميد  اأهلي، بح�سور 
مركز الرا�سدية، املوظف يف املركز، نبيل حممد، مفاتيح م�سكنه 
اإن �سرطة دبي حتر�س  اجلديد.  واأكــد العميد عبداهلل ح�سني، 

على اإ�سعاد كافة املوظفني، واأن املوظفني من فئة اأ�سحاب الهمم 
يحظون برعاية واهتمام كبريين ومبتابعة م�ستمرة من �سعادة 
الذي  دبــي،  ل�سرطة  العام  القائد  املــري،  خليفة  عبداهلل  الــلــواء 
يوجه با�ستمرار بتذليل العقبات التي قد تواجههم، وتقدمي كل 
الو�سائل واخلدمات ل�سعادتهم، واإطلق املبادرات التي من �ساأنها 

اأن ترفع م�ستوى �سعادتهم ور�ساهم الوظيفي.
من جانبهما، قدم امل�ستفيدان من هذه املبادرة �سكرهم وتقديرهم 
للقيادة العامة ل�سرطة دبي، معربني عن �سعادتهما البالغة بهذه 

املبادرة واأثرها الإيجابي عليهما.

ا�ستكملت اإجراءاتهما و�سلمتهما املفاتيح يف مقر عملهما
�سرطة دبي ت�سعد موظَفني من اأ�سحاب الهمم مب�ساكن جديدة

خالل دورة تدريبية تقام ملدة اأ�سبوع كامل بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية بال�سارقة 

منت�سبو نا�سئة ال�سارقة يتعّرفون على حلول الربجمة وتقنيات الهند�سة الإلكرتونية والكهربائية

•• دبي-الفجر:

الإ�سلمية  الــ�ــســوؤون  دائــــرة  اأعــلــنــت   
والعمل اخلريي يف دبي عن فعاليات 
للن�سف  الــديــنــيــة  الــتــوعــيــة  بــرنــامــج 
الثاين من عام 2019 الذي تنظمه 
يف  الديني  والتوجيه  التثقيف  اإِدارة 
 1،000 اأكــر من  وي�سمل  الــدائــرة، 
در�ـــــس وحمـــا�ـــســـرة وخــطــبــة وزيـــــارة 
موا�سيع  مبــجــمــلــهــا  تــنــاقــ�ــس  ولـــقـــاء 
ويهدف  متنوعة.  واجتماعية  دينية 
الإ�سلم  بقيم  التوعية  اإىل  الربنامج 
والو�سطية  الت�سامح  قواعد  واإر�ــســاء 
بني املواطنني واملقيمني مبا يعزز من 

الن�سجام املجتمعي يف اإمارة دبي.
الإ�سلمية  ال�سوؤون  دائــرة  وحر�ست 
اأن يتم  والعمل اخلــريي يف دبــي على 
تنفيذ برامج املحا�سرات والدرو�س يف 

اأماكن متعددة تتوزع يف جميع مناطق 
اأوقـــات خمتلفة متتد  اإمـــارة دبــي ويف 
ال�سلوات  بــعــد  وحــتــى  الــ�ــســبــاح  مـــن 
اخلــمــ�ــس، وذلـــك حــر�ــســاً مــن الإدارة 
على التوا�سل مع اأكرب عدد ممكن من 
الأماكن  وت�سمل  امل�ستهدفة،  الفئات 
برنامج  فــعــالــيــات  تــ�ــســتــ�ــســيــف  الـــتـــي 
الثاين  لــلــنــ�ــســف  الــديــنــيــة  الــتــوعــيــة 
واملراكز  وامل�سليات  امل�ساجد  مــن  كــل 
الر�سمية  واملـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات  الــتــعــلــيــمــيــة 
ومـــراكـــز حتــفــيــظ الــــقــــراآن واملـــراكـــز 
واملوؤ�س�سات  وامل�ست�سفيات  ال�سيفية 
الريا�سية  والأنـــــــديـــــــة  الـــعـــقـــابـــيـــة 

والثقافية والأماكن العامة.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلـــك؛ اأ�ـــســـادت ي�سرى 
التثقيف  اإِدارة  مــــديــــرة  الــــقــــعــــود، 
ال�سوؤون  دائـــرة  يف  الديني  والتوجيه 
الإ�سلمية والعمل اخلريي بالتعاون 

من  و�سركائها  الــدائــرة  بــني  الــفــعــال 
والهيئات احلكومية  خمتلف اجلهات 
وتقدم  اأبــوابــهــا  تفتح  التي  واخلا�سة 
الإدارة  عــمــل  لــفــريــق  الــتــ�ــســهــيــلت 
الدينية  الــتــوعــيــة  بـــرامـــج  لــتــنــفــيــذ 
التوا�سل  يحقق  مبــا  وي�سر  ب�سهولة 
املن�سود مع الفئات امل�ستهدفة. وقالت 
املحا�سرات  برامج  “ت�ستند  القعود: 
مبادئ  اإىل  نقدمها  الــتــي  والــدرو�ــس 
الــعــلــمــي وتدعم  والــبــحــث  املــنــهــجــيــة 
الرامية  الوطنية  واجلهود  املــبــادرات 
احل�ساري  املجتمع  قيم  تر�سيخ  اإىل 
ذي الهوية الإ�سلمية يف اإمارة دبي.«

اإدارة  “تعمل  الـــقـــعـــود:  واأ�ــــســــافــــت 
الــتــثــقــيــف والـــتـــوجـــيـــه الـــديـــنـــي وفق 
ال�سوؤون  دائـــرة  وا�سرتاتيجية  روؤيـــة 
الإ�ــــســــلمــــيــــة والـــعـــمـــل اخلـــــــريي يف 
وتر�سيخ  ـــنـــي  الـــدي الــــوعــــي  تـــعـــزيـــز 

خمتلف  بـــــني  الأخـــــلقـــــيـــــة  الـــقـــيـــم 
فـــئـــات املـــجـــتـــمـــع، وذلــــــك مــــن خلل 
وحت�سني  الإ�ــســلمــيــة،  الثقافة  ن�سر 
املـــجـــتـــمـــع مـــــن الأفــــــكــــــار الـــهـــدامـــة 
عجلة  ودفع  ال�سلوكية،  والنحرافات 
التقدم والتميز والبتكار لدى الفئات 
املــ�ــســتــهــدفــة بـــالـــربنـــامـــج. ومــــن هذا 
املوا�سيع  تنوع  على  نحر�س  املنطلق 
فعاليات  خــــلل  تــنــاولــهــا  يــتــم  الــتــي 
الربنامج التي ننظمها لنتطرق لنواٍح 
وتاريخية  وثقافية  واجتماعية  دينية 

خمتلفة.«
من  نخبة  الربنامج  �سمن  و�سيقدم 
الدائرة  يف  املــعــتــمــديــن  املــحــا�ــســريــن 
امل�ساجد  اأ�سبوعية يف عدد من  درو�ساً 
واملراكز تتناول موا�سيع دينية وفقهية 
بعنوان  حمـــا�ـــســـرة  مــنــهــا  مــتــنــوعــة 
ومقدمات  الأحــــكــــام  عـــمـــدة  “�سرح 

اأبـــي  و”منت  للنا�سئة”  الــنــحــو  يف 
�سجاع” و”درو�س اإميانية” و”تف�سري 
الآخر”  اليوم  يف  القراآن” و”�سل�سلة 
زاد  و”�سرح  احلديث”  و”م�سطلح 
امل�ستقنع” و”�سرح �سحيح البخاري” 
و”اأحكام  املرام”  بــــلــــوغ  و”�سرح 
القيامة”  يــوم  و”اأحداث  العبادات” 
و”درو�س  والرتهيب”  و”الرتغيب 
ال�ساعة”  و”اأ�سراط  فقهية” 
و”�سل�سلة احلقوق ال�سرعية” و”فقه 
ال�ساحلني”  و”ريا�س  الإ�سلمي” 
الإفــــــادات  مـــع  الـــتـــلوة  و”ت�سحيح 
اإميانية”  و”خواطر  القراآنية” 
خري  �ــــســــرية  مــــن  عــــرب  و”�سل�سلة 

الب�سر«.
ال�سوؤون  دائـــــرة  عــمــل  فــريــق  ويـــقـــدم 
ـــــة والـــــعـــــمـــــل اخلــــــريي  ـــــلمـــــي ـــــس الإ�
حمــا�ــســرات دوريـــة يف مــراكــز الدفاع 

املدين يف اإمارة دبي تناق�س مو�سوعات 
اهلل  ومـــراقـــبـــة  ـــان  الإحـــ�ـــس “مرتبة 
متعلقة  فقهية  و”اأحكام  عزوجل” 
الأمر”  ويل  و”طاعة  بالعمل” 

و”الت�سامح«. 
اأخــــرى يــوا�ــســل الدكتور  ومـــن جــهــة 
عــبــداحلــكــيــم الأنــيــ�ــس والــ�ــســيــخ �ساه 
ال�سماع  جمـــالـــ�ـــس  تـــقـــدمي  جـــيـــهـــان 
ب�سورة منتظمة خلل الن�سف الثاين 

�ستناق�س  حـــيـــث   2019 عـــــام  مــــن 
ال�ساطع  “الكوكب  موا�سيع  املجال�س 
لل�سيوطي  اجلـــــوامـــــع  جـــمـــع  نـــظـــم 
الآجرومية”  نــظــم  الــبــهــيــة  والـــــدرة 
الورقات  ونــظــم  ال�سيوطي  و”األفية 
�سرية  يف  و”الف�سول  للعمريطي” 
املفرد  الر�سول لبن كثري” و”الأدب 
ال�ساحلني”  و”ريا�س  للبخاري” 
�سحيح  �سماع  جمل�س  اإىل  بالإ�سافة 

البخاري والتي تعقد يف يوم الأربعاء 
الوالدين  اأ�ــســبــوع مبــ�ــســجــد  كـــل  مـــن 

مبنطقة املمزر.
ي�سار اإىل اأن عدد الربامج والفعاليات 
التي نظمتها اإدارة التثقيف والتوجيه 
الديني خلل الن�سف الأول من العام 
 ،2800 اأكر من  اإىل  احلايل و�سل 
كبرياً  وحــ�ــســوراً  اإقــبــاًل  �سهدت  حيث 

من الفئات امل�ستهدفة. 

ي�سمل اأكرث من 1،000 در�س وحما�سرة وخطبة وزيارة ولقاء

دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي تعلن عن برنامج التوعية الدينية للن�سف الثاين من العام احلايل

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/9 بطالن حكم حتكيم 
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-فريماتي ب كاراين  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /اجاى بجواندا�س بهاتيا  وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل 
 املل  مطالبة ببطلن حكم التحكيم ال�سادر يف الدعويني التحكيمتني رقم
وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية   TO/19742/TO/19741
املوافق  الربــعــاء   يوم  لها جل�سه  وحــددت   2019/2/20 بتاريخ  وال�سادرة 
وعليه   ch1.B.8 رقــم  بالقاعة  مــ�ــســاءا   17.30 ال�ساعة   2019/8/28
�ستجري  تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  مــن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/477 اإ�شتئناف جتاري      

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- انكو تكنولوجز جروب  جمهول حمل القامة 
القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  ايــه   قد  ان  بنك  /�سيتي  امل�ستاأنف  ان  مبا 
 2018/3/6 بتاريخ  كلي  جتــاري   2017/433 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
 10.00 ال�ساعة   2019/9/22 املوافق  الحــد  يوم  لها جل�سه  وحــددت 
�سباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/1098 امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- ا�سوك في�ساندا�س بهارواين بهارواين جمهول حمل القامة مبا 
العو�سي    روؤيــا عبداهلل حممد   / املدعي/ حممد حممود عبدالفتاح حماد وميثله  ان 
ا�سوك  عليها   املــدعــى  بــالــزام   2019/7/15 بــتــاريــخ  البــتــدائــيــة  دبـــي  حمكمة  قـــررت 
حماد   عبدالفتاح  حممود  حممد  للمدعي  تــوؤدي  بان  بهارواين  بهارواين  في�ساندا�س 
بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم(  الف  وثمانون  )خم�سة  درهــم   85.000 وقــدره  مبلغ 
التام والــزام املدعي عليه  9% �سنويا من تاريخ املطالبة يف 2019/7/13 وحتى ال�سداد 
الأمر  �سمول  مع  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم 
اليوم  اإ�ستئناف الأمــر خلل 15 يوم من  بالنفاذ املعجل بقوة القانون. ولكم احلق يف 

التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/2941 تنفيذ جتاري

التنفيذ/اأحمد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبدالعزيز  �سريف  �سده/1-حممد  املنفذ  اىل 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقــام عليك  قد   - الكوهجي  عبداهلل مدين 
الت�سفية املدعي عليها الأوىل وتعيني اخلبري �ساحب الدور  املنفذ به وقــدره )17488( درهــم  بحل 
باجلدول م�سفيا لها وذلك بجرد كافة ا�سول ال�سركة ح�سر مالها من حقوق وما عليها من التزامات 
، وعلى مدير ال�سركة حترير قائمة مف�سلة باأموال ال�سركة وميزانيتها ومالها من حقوق لدى الغري 
وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�سفي ببيع موجودات ال�سركة بطريق املزاد العلني وايدتاع 
ح�سيلة البيع يف احد امل�ساريف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية ، واخطار الدائني  ال�سركة وت�سفية 
جميع الديون امل�ستحقة على ال�سركة وتوزيع ما ي�ستبقي من اموال على ال�سركاء كل بح�سب ح�سته 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/18206 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع 
املنذر اإليه  :  احمد عبدالغني حوا�س   .

درهم   )63،395.40( وقــدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخــلل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خلل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )48577/ خ�سو�سي / L / دبي( من نوع )كيا 
SPORTAGE _ ا�ستي�سن( موديل )2017 ( اللون )احمر(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/18598 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .
املنذر اإليه  :   اكهيل رامانات ريغونات رامانات    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )54،173.81( درهم نتيجة 
الإخلل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )29874/ خ�سو�سي / O / دبي( من نوع )�سوزوكي جراند 
فيتارا _ ا�ستي�سن( موديل )2016( اللون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/18200 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع.
املنذر اإليه  : احللول املبتكره للديكور وجتارة الثاث ذ م م   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )29،251.70( درهم نتيجة 
الإخلل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
التنفيذية  الإجــــراءات  لتــخــاذ  املــنــذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تــاريــخ  مــن  اأ�سبوع 
على ال�سيارة رقم ) 82656/ خ�سو�سي / 17 / ابوظبي( من نوع )تويوتا 
كورول 2.0 ال  _ �سالون ( موديل )2016( اللون )ابي�س لوؤلوؤي( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/18203 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع  .
املنذر اإليها  : احللول املبتكره للديكور وجتارة الثاث ذ م م  .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )27،678.74( درهم نتيجة 
الإخلل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 82649/ خ�سو�سي / 17 / ابوظبي( من نوع )تويوتا كورول  
2.0 ال  _ �سالون( موديل )2016( اللون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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عربي ودويل

اأكرب  اإنـــه �سي�سجع  قــال وزيـــر اخلــارجــيــة الأمــريــكــي مــايــك بومبيو 
حليفني لبلده يف اآ�سيا، وهما اليابان وكوريا اجلنوبية، على “اإيجاد 
�سبيل للم�سي قدما” بعيدا عن خلف عكر �سفو العلقات بينهما، 

وذلك عندما يلتقي مع وزيري خارجية البلدين هذا الأ�سبوع.
وميكن القول اإن العلقات بني اليابان وكوريا اجلنوبية و�سلت اإىل 
اأدنى م�ستوياتها منذ تطبيعها عام 1965، اإذ يهدد اجلانبان باتخاذ 

اإجراءات جتارية قد تعطل الإمداد العاملي لأ�سباه املو�سلت.
املواد  بع�س  ت�سدير  على  املفرو�سة  القيود  بالفعل  اليابان  و�سددت 
على  ردا  البع�س  عــده  ما  وهــو  اجلنوبية،  كوريا  اإىل  التقنية  عالية 
اأحكام ق�سائية �سدرت يف كوريا اجلنوبية تطالب اليابان بتعوي�سات 

عن ت�سغيل عمالة بال�سخرة وقت احلرب.
وقــــال مــ�ــســوؤول اأمــريــكــي يف وا�ــســنــطــن اإن الـــوليـــات املــتــحــدة حثت 
ب�ساأن  الو�سع”  لتجميد  “اتفاق  توقيع  يف  التفكري  على  الدولتني 

اخللف بينهما لك�سب الوقت لإجراء حمادثات.
وكوريا  اليابان  خارجية  وزيــري  مع  بومبيو  يلتقي  اأن  املقرر  ومــن 
هام�س  على  ثلثية  مناق�سة  �سُتجرى  ثم  منف�سل  ب�سكل  اجلنوبية 
املنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا )اآ�سيان( يف بانكوك 

عا�سمة تايلند هذا الأ�سبوع.
اأثناء  الثلثاء  اأم�س  طائرته  منت  على  لل�سحفيني  بومبيو  وقــال 

توجهه اإىل بانكوك “�سن�سجعهما على اإيجاد �سبيل للم�سي قدما«.

بالتيمور  مدينة  جمــددا  ترامب  دونالد  الأمــريكــي  الرئي�س  هاجم 
الدولة  هندورا�س  من  اأ�ــســواأ  فيها  العنيفة  اجلــرائــم  اأن  اإىل  ملمحا 
اأعلى معدلت جرائم قتل  الواقعة يف اأمريكا الو�سطى التي ت�سجل 
بو�ست  وا�سنطن  مع  مقابلة  يف  ترامب  حــروب.وقــال  منطقة  خــارج 
واأ�ساف “اإذا نظرمت اإليها اإح�سائيا، فاإن  “بالتيمور اأ�سواأ احلالت”. 
عدد عمليات اإطلق النار وعدد اجلرائم وعدد كل �سيء -- �سمعت 

هذا ال�سباح اإح�ساء، بالتيمور اأ�سواأ من هندورا�س«.
وواجه ترامب اتهامات بالعن�سرية عندما انتقد املدينة ذات الغالبية 
الأمريكي  والنائب  دميوقراطية،  قيادة  حتكمها  والتي  ال�سود  من 
كبريا من  جــزءا  دائــرتــه  ت�سمل  الــذي  كامينغز  اإيليجا  الإفــريــقــي 

بالتيمور.

دون  مــن  قــارب  يف  علقوا  بعدما  حتفهم  اأثيوبيا  مهاجرا   15 لقي 
طعام اأو ماء لأ�سبوع كامل، اثر تعطل حمّركه يف عر�س البحر خلل 
رحلة من جيبوتي اإىل اليمن، ح�سبما اأفادت منظمة الهجرة التابعة 

للأمم املتحدة.
90 مهاجر  اأكر من  “كان  املنظمة على ح�سابها يف تويرت  وكتبت 
بدون  كامل  لأ�سبوع  واليمن  جيبوتي  بني  قــارب  يف  عالقني  اأثيوبي 

طعام اأو ماء مما اأدى اإىل وفاة 15 �سخ�ساً على الأقل«.
ونقلت عن ناجني اأّن “البع�س ُتُويف ب�سبب اجلوع والعط�س والبع�س 
غــرق عندما اأُلــقــي بــه مــن على ظهر الــقــارب والآخــريــن تــوفــوا يف 
اإىل املراكز ال�سحية بال�سرعة  اليمن لنهم مل ي�ستطيعوا الو�سول 

الكافية«.
وتقوم املنظمة حاليا مبعاجلة اأحد املهاجرين الناجني الذي و�سلوا 
اإىل اليمن، وت�سعى يف الوقت ذاته “ملعرفة اأماكن الناجني الآخرين 
م�سرية اإىل اّنه  كي توفر لهم اأي م�ساعدات طارئة قد يحتاجونها”، 

“حالياً ل ُيعرف موقع اغلب املهاجرين الآخرين«.
ومل تو�سح املنظمة كيف و�سل هوؤلء اإىل اليمن؟.

عوا�شم

بانكوك

�أدي�س �أبابا

و��شنطن

ترامب يك�سف خطته 
لل�سالم يف كامب ديفيد 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�سفت �سحيفة “يديعوت اأحرنوت” الإ�سرائيلية، اأم�س الأربعاء، اأن الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب �سيك�سف عن ملمح خطته لل�سلم يف ال�سرق الأو�سط 
عرب موؤمتر �سلم �سيعقد قبل النتخابات الإ�سرائيلية يف منتجع كامب ديفيد 
اإىل  بالوليات املتحدة، مب�ساركة عدد من الزعماء العرب.واأ�سارت ال�سحيفة، 
اأن �سهر الرئي�س ترامب، واأحد كبار م�ست�ساريه جارد كو�سنري، الذي يبداأ اليوم 
جولة يف اإ�سرائيل واملنطقة العربية، يحمل دعوة حل�سور موؤمتر ال�سلم الذي 
�سيعر�س فيه ترامب ملمح خطته، وقالت اإن هذه اخلطوة ن�سقت مع رئي�س 

نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  الــوزراء 
يف  م�سدر  وا�سنطن.وقدر  يف  و�سفريه 
وا�ــســنــطــن تــابــع ال�ــســتــعــدادات جلولة 
يف  تتمثل  احلالية  النية  اأن  كو�سنري، 
املزمع  للموؤمتر  نتانياهو  ح�سور  عدم 
م�ساركته  لأن  ديفيد،  كامب  يف  عقده 
�ست�سع م�ساعب اأمام ح�سور املدعوين 
العرب. و�سيعر�س ترامب ال�سفقة دون 
اخلو�س يف تفا�سيل ملزمة، على �سبيل 
فل�سطيني،  لكيان  نعم  �سيقول  املــثــال، 
ولــكــن لــيــ�ــس بــالــ�ــســرورة لـــدولـــة، نعم 
لوجود فل�سطيني يف القد�س ال�سرقية، 

وفقاً  للعا�سمة،  بــالــ�ــســرورة  لي�س  ولــكــن 
لل�سحيفة.وتوقعت ال�سحيفة، اأن يرف�س الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س 
اإن  اخلطة ب�سكل كامل، بينما �سيثني نتانياهو على هذا اجلهد، لكنه �سيقول 

لديه الكثري من التحفظات، والتي لن ي�سارع اإىل تف�سيلها. 
وذكرت امل�سادر اأن هذا املوؤمتر، اإذا مت تنفيذه، �سي�ساعد نتانياهو يف الظهور يف 
– اأزرق،  اأبي�س  حملته النتخابية كزعيم عاملي، وقد يخفف من رف�س حزب 

ورمبا حتى حزب العمل، الن�سمام اإىل حكومته بعد النتخابات. 

ظروفه مهياأة لن�سر التطرف

مع�سكر الهول.. قنبلة موقوتة يف �سمال �سوريا

•• لندن-اأ ف ب:

جون�سون  بوري�س  الربيطاين  الـــوزراء  رئي�س  يلتقي 
ملعركة  الرئي�سية  ال�ساحة  ال�سمالية،  اإيــرلــنــدا  قـــادة 
ان�سحاب بريطانيا من الحتاد الأوروبي ونقطة تركيز 

اخلطاب املتوتر املت�ساعد على جانبي بحر ايرلندا.
و�سط  الأربـــعـــاء،  ليل  بلفا�ست  اإىل  جون�سون  وو�ــســل 
حتــذيــرات قـــادة اإيــرلــنــديــني قــالــوا اإن وعـــده مبغادرة 
الحتــاد الأوروبـــي مع اأو بــدون اتــفــاق، يهدد بتفكيك 

اململكة املتحدة.
ال�سيا�سية  الأحـــزاب  مع  حمادثات  جون�سون  ويجري 
الرئي�سية يف ايرلندا ال�سمالية ملناق�سة عودة احلكومة 
الثاين/يناير  كـــانـــون  مــنــذ  املــعــلــقــة  الـــلمـــركـــزيـــة 

.2017
على  يهيمن  الــذي  املو�سوع  �سيكون  بريك�ست  اأن  غري 

الزيارة.
يريد  ال�سمالية  اإيــرلــنــدا  مــع  برية  حــدود  ولإيــرلــنــدا 
لأ�سباب  بريك�ست،  بعد  مفتوحة  اإبــقــاءهــا  الــطــرفــان 
للحفاظ على عملية  والأهــم،  واأي�سا  اقت�سادية  منها 
ال�سلم التي و�سعت حدا لعقود من اأعمال العنف بني 

القوميني الإيرلنديني واملوالني لربيطانيا.

وتعترب ازالة احلواجز على احلدود مع دولة اإيرلندا 
بريك�ست  بعد  لكن  الــتــوتــر.  خف�س  يف  رئي�سا  عامل 
�ست�سبح احلدود جزءا من احلدود اخلارجية للحتاد 

الأوروبي مما �سيتطلب حرا�ستها.
والتفاق الذي تو�سلت اإليه �سلفه ترييزا ماي اقرتح 
وهي اآلية تهدف  ما اأطلق عليه حل “�سبكة الأمان”، 
للحفاظ على ال�سوق املوحدة للحتاد الأوروبي ومنع 

اإقامة حدود فعلية على جزيرة اإيرلندا.
لكن العديد من النواب امل�سككني يف موؤ�س�سات الحتاد 
الأوروبي  الآلية متنح الحتاد  اأن  الأوروبــي يعتقدون 
التفاق  ورف�سوا  بريطانيا  على  ال�سلطة  من  الكثري 

ثلث مرات.
وقــــال جــونــ�ــســون لــرئــيــ�ــس الــــــوزراء الإيـــرلـــنـــدي ليو 
غري  الأمان”  “�سبكة  خــطــة  اإن  الــثــلثــاء  فـــارادكـــار 
مــقــبــولــة، مـــا و�ــســعــه عــلــى خـــلف مـــع كـــل مـــن دبلن 
واملفو�سية الأوروبية التي تتم�سك بالتفاق وترف�س 

اإعادة التفاو�س ب�ساأنه.
ل  حـــقـــا  كــــانــــوا  “اذا  ويـــلـــز  اإىل  رحـــلـــة  اثــــنــــاء  وقــــــال 
اأن  علينا  اأن  الوا�سح  فمن  بذلك،  القيام  ي�ستطيعون 
واأ�ساف اأن “امل�ساألة بيد  ن�ستعد للخروج دون اتفاق”. 

الحتاد الأوروبي، الكرة يف ملعبهم«.

التفاو�س  لإعـــادة  جون�سون  خطة  اإن  فــارادكــار  وقــال 
31 ت�سرين الأول-اأكتوبر  على التفاق بحلول مهلة 

“لي�ست معقولة اإطلقا«.

من �ساأن بريك�ست من دون اتفاق اأن ي�سبب فو�سى على 
احلدود ويهدد بكارثة اقت�سادية لإيرلندا اإذ يقطعها 

عن �سركائها التجاريني الرئي�سيني.

جون�سون يزور اإيرلندا ال�سمالية �ساحة معركة بريك�ست 

�سودانيون غا�سبون ي�سطفون 
للح�سول على اخلبز 

•• اخلرطوم-اأف ب:

يعرب بائع اخل�سر ال�سوداين الزين حممد عن غ�سبه وهو 
يقف اأمام خمبز يف مدينة الأبي�س التي قتل فيها خم�سة 
اخلبز. نق�س  على  احتجاجهم  اأثــنــاء  بالر�سا�س  طــلب 
ع�سرات  ب�سحبة  انــتــظــاره  اثــنــاء  بــر�ــس  لفران�س  ويــ�ــســرح 
الــنــ�ــســاء والـــرجـــال اأمــــام خمــبــز يف و�ــســط مــديــنــة الأبي�س 
عملنا«. اأوقــــات  يقا�سمنا  اأ�ــســبــح  اخلــبــز  على  “احل�سول 

الوقت كان  بيع اخل�سر ويف مثل هذا  “اأعمل يف  وي�سيف 
من املفرت�س اأن اأكون يف �سوق اخل�سر، لكن حتى حت�سل 
اأ�ــســرتــي عــلــى طــعــامــهــا ل بــد مــن اأن انــتــظــر اأمــــام املخبز 
قتل  عندما  الثنني  ماأ�ساة  املدينة  طويل«.و�سهدت  لوقت 
الثانوية،  اأ�سخا�س بينهم خم�سة من طلب املدار�س  �ستة 
بالر�سا�س اأثناء تظاهرة �سد تزايد �سح اخلبز والوقود يف 
كانون  يف  اأ�سعاف  ثلثة  اخلبز  �سعر  ارتفاع  املدينة.وكان 
اإطاحة  اإىل  اأدت  التي  الحتجاجات  وراء  الأول-ديــ�ــســمــرب 

اجلي�س الرئي�س ال�سابق عمر الب�سري يف ني�سان-ابريل.
كردفان  �ــســمــال  وليـــة  الأبــيــ�ــس، عا�سمة  مــديــنــة  وظــلــت 
350 كلم جنوب غرب اخلرطوم، يف مناأى من  على بعد 

ال�سطرابات طوال اأ�سهر الحتجاجات.
ب�سدمة يف  ت�سبب  الثنني  ال�ستة  الأ�سخا�س  اأن مقتل  اإل 
املدينة ما دفع ال�سلطات اإىل فر�س حظر جتول ليلي اإىل 

اأجل غري م�سمى.
بقتل  ال�سريع  الــدعــم  قـــوات  عنا�سر  املــتــظــاهــرون  ويتهم 
قوات  ت�سري  املدينة،  يف  الظلم  يحل  املتظاهرين.عندما 

الأمن دوريات يف جميع اأنحائها يف �ساحنات بيك اآب ثبتت 
عليها ر�سا�سات.

ولكن رغم حظر التجول، تفتح املتاجر ابوابها حتى �ساعات 
بحثا  بال�سيارات  حتى  ال�سكان  ويخرج  الليل،  من  متاأخرة 

عن اخلبز وغريه من ال�سلع التي اأ�سبحت �سحيحة.
ويقول معاوية �سعد “35 عاما”، موظف يف �سركة خا�سة 

“احل�سول على اخلبز اأ�سبح اأمرا ع�سريا«.
متر  واأحيانا  اأكــر،  اأو  ل�ساعة  النتظار  “عليك  وي�سيف 
على اأكر من خمبز وجتده ل يعمل جراء انقطاع التيار 
يف  مبا  ال�سودان  يف  الكهرباء  انقطاع  الكهربائي«.ويتكرر 
اأزمة  احلــكــومــة  تــواجــه  اإذ  اخلـــرطـــوم،  العا�سمة  يف  ذلـــك 
املحرك  الأزمــة هي  تــزداد �سعوبة. وكانت هذه  اقت�سادية 
الرئي�س وراء النتفا�سة �سد الب�سري.وطوال معظم فرتة 
على  يعول  الب�سري  كــان  عقود،  ثلثة  امتدت  التي  حكمه 
دعم الأبي�س له. ولكن املدينة مل جتن مكافاأة على ذلك 

خ�سو�سا يف ما يتعلق بال�ستثمارات.
فل تزال العديد من طرقها غري معبدة، وت�سبب الهطول 
املياه  الأ�سبوع بت�سكل برك كبرية من  الغزير للمطر هذا 

ب�سبب عدم وجود جمار لت�سريفها.
وي�سم و�سط البلد العديد من املنازل املبنية من ال�سمنت. 

ولكن بيوت الطني تنت�سر يف الأحياء الأكر فقرا.
ويقول بابكر عو�س علي من مواطني املدينة وهو يجل�س 
اأمام منزله “منذ �سباح اليوم لي�س لدينا كهرباء يف املنزل، 
الأ�سبوعني  تفاقم يف  الأمــر  لكن  اأ�سهر  نعاين منذ  ونحن 

الآخرين«.

•• برلني-رويرتز:

اأولف  املــالــيــة  ووزيـــر  الأملــانــيــة  امل�ست�سارة  نــائــب  قــال 
يتعلق  فيما  قوية  �سكوك  ت�ساوره  اإنــه  اأم�س  �سولت�س 
بطلب الوليات املتحدة ان�سمام اأملانيا ملهمة ع�سكرية 

يف م�سيق هرمز.
“زد.دي.اإف” “اأنا مت�سكك  وقال �سولت�س لتلفزيون 
جدا اإزاء هذا، واأعتقد اأن هذا الت�سكك ي�ساركني فيه 

كثريون«.
يف  الع�سكري  الت�سعيد  تفادي  املهم  من  اأن  واأ�ــســاف 
خماطرة  على  تنطوي  املهمة  هــذه  مثل  واأن  املنطقة 

النزلق اإىل �سراع اأكرب.
يراأ�س  الـــــذي  �ــســولــتــ�ــس  وقـــــال 
نظرا  الـــــوزراء  جمل�س  اجــتــمــاع 
لأن امل�ست�سارة اأجنيل مريكل يف 
عطلة “لهذا ل اأعتقد اأنها فكرة 

جيدة«.
وهــنــاك مــعــار�ــســة كــبــرية داخل 
احلزب الدميقراطي ال�سرتاكي 
�سولت�س  لـــــه  يـــنـــتـــمـــي  الــــــــذي 
تقودها  مــهــمــة  يف  لــلــمــ�ــســاركــة 
املتحدة. واحلــزب هو  الــوليــات 
الئتلف  يف  الأ�سغر  ال�سريك 

احلاكم بزعامة مريكل.
التفاق  اأن  تعترب  تـــزال  ل  بــرلــني  اإن  �سولت�س  وقـــال 
الأف�سل ملنعها  اإيــران هو اخليار  الــدويل مع  النووي 

من �سنع قنبلة نووية.
اأحــزاب الئتلف احلاكم  اإذا كانت  وعندما �سئل عما 
اأجاب  الأمريكي،  الطلب  ب�ساأن  الــراأي  نف�س  ت�ساركه 

“نعم، هذا هو انطباعي«.
وقـــال نــوربــرت روجتــــن، حليف مــريكــل والــعــ�ــســو يف 
كتلتها املحافظة، اإنه يعتقد اأن اأملانيا يجب األ تن�سم 

اإىل املهمة التي تقودها الوليات املتحدة.
واأ�ساف روجتن، وهو رئي�س جلنة العلقات اخلارجية 
)زد.دي.اإف(  ملحطة  الـــربملـــان،  يف 
ا�ستجابة  يــتــطــلــب  املـــوقـــف  “هذا 

اأوروبية«.
املــ�ــســاركــة يف  رفــ�ــس  “بديل  وقــــال 
عدم  لي�س  الأمــريــكــيــني  مــع  مهمة 
)الـــراأي(  ذلــك  اأرى  ب�سيء.  القيام 
اأي�سا داخل  بني كثريين، وللأ�سف 
ال�سرتاكي.  الدميقراطي  احلــزب 
اأوروبية،  مهمة  هــو  الــبــديــل  ولــكــن 
الربيطانيني،  بــدون  الأمــر  لزم  اإذا 
الوليات  اإىل  الن�سمام  قــرروا  اإذا 

املتحدة«.

ت�سكيك اأملاين يف جدوى املهمة 
الأمريكية بهرمز 

•• وا�شنطن-وكاالت:

مــنــدويــة جملة  �ــســيــلــيــغــمــان،  تــعــتــقــد لرا 
فـــوريـــن بــولــيــ�ــســي لــــدى الــبــنــتــاغــون، اأن 
القوات الأمريكية من �سوريا قد  ان�سحاب 
لعقيدة  معر�سني  الآلف  ع�سرات  يــرتك 

داع�س. 
داع�س  رايــــة  روؤيــتــهــا  �سيليغمان  وتــتــذكــر 
فــــوق مــعــ�ــســكــر الهول  تـــرفـــرف  الـــ�ـــســـوداء 
و�سمن  �سوريا.  �سرق  �سمال  يف  للجئني 
�سرائط م�سورة بثت عرب النرتنت، تظهر 
ن�ساء مع اأطفالهن ين�سدن فيما يلوح علم 
داع�س فوق املع�سكر الذي يوؤوي حوايل 70 
األف �سوري ت�سردوا ب�سبب احلرب الأهلية 

املدمرة هناك.
من  الــنــوع  ذلــك  اأن  اإىل  �سيليغمان  وتلفت 
جرال  امليجور  قلق  يثري  مــا  هــو  التطور 
التحالف  قائد  نائب  غرينكوي�س،  اآليك�س 
الع�سكري الذي تقوده اأمريكا للق�ساء على 
داع�س. وقال غرينكوي�س، يف لقاء حديث: 
يف  احلقيقي  اخلطر  يرتكز  اإيل،  بالن�سبة 
داخل  هناك  لداع�س  الــقــادم  اجليل  تلقني 
تلك املخيمات. واأعتقد اأن هذا ي�سكل اأكرب 
للحملة  الأمـــد  طــويــل  ا�سرتاتيجي  خطر 

العاملية ال�ساملة �سد داع�س«. 
وكـــمـــا تــ�ــســري كــاتــبــة املـــقـــال، تــنــتــ�ــســر عرب 
عــلــى معظمها  يــ�ــســيــطــر  الـــتـــي  املــنــطــقــة، 
املحلي،  و�سريكها  اأمــريــكــا  تــقــوده  حتــالــف 
ما  ق�سد(،  الدميوقراطية)  �سوريا  قــوات 

امــراأة وطفل يعي�سون  األــف   130 بـ  يقدر 
كالهول.  مكتظة  لجئني  خميمات  داخــل 
على  الــرتكــيــز  معظم  ين�سب  فيما  ولــكــن 
ع�سكريون،  قــادة  يــرى  الإن�سانية،  الأزمـــة 
اأزمة عقائدية  هناك  اأن  مثل غرينكوي�س، 
بوؤراً  اأ�سبحت  املخيمات  تلك  لأن  اأيــ�ــســاً، 
لأفـــكـــار مــتــطــرفــة، فــيــمــا تــخــطــط القوات 

الأمريكية للن�سحاب.
دور اجلي�س الأمريكي

اآخر  حترير  منذ  اأنــه  اإىل  الكاتبة  وت�سري 

يف  ال�سورية،  الباغوز  بلدة  لداع�س،  معقل 
الأمريكي  اجلي�س  دور  بات  اآذار(،  مار�س) 
مو�سع ت�ساوؤل. وتوؤكد اإدارة الرئي�س ترامب 
اأنها �سوف ت�سحب من �سوريا جميع قواتها 
با�ستثناء ب�سع مئات، ولكنها مل حتدد بعد 
موعداً للن�سحاب. ويقول خرباء اأن وجوداً 
فقط  لي�س  �ــســروري،  اأمــر  دائــمــاً  اأمريكياً 
للتو�سط  بــل  داعــ�ــس،  عـــودة  عـــدم  ل�سمان 
بـــني قــ�ــســد واحلكومة  �ــســلم هــ�ــس  بــ�ــســاأن 
اأن  ترى  التي  تركيا  مع  وكذلك  ال�سورية، 

لها.  بالن�سبة  وجودياً  تهديداً  متثل  ق�سد 
�سوريا،  مبغادرتها  اأنها  تــرى  الكاتبة  لكن 
اأيديها  غ�سلت  قد  املتحدة  الــوليــات  تكون 
بوجود  اأمنية مت�ساعدة متمثلة  اأزمة  من 
واأفراد  داع�س  مقاتلي  الآلف من  ع�سرات 
�سرق  �سمال  عــرب  داخــل خميمات  اأ�ــســرهــم 
لعودتهم  �سئيلة  احتمالت  �سوريا، يف ظل 

اإىل حياة طبيعية. 
قلق على الن�ساء

وح�سب كاتبة املقال، لي�س لقوات التحالف 

�سلطة ر�سمية يف تلك املع�سكرات التي ت�سم 
نازحني داخلياً) IDP(. لكن غرينكوي�س 
ي�سعر بالقلق ب�سكل خا�س اإزاء ن�ساء قاتلن 

يف �سفوف داع�س،
 وقال اإنهن �سي�سعني لتلقني �سكان اآخرين 
يف تـــلـــك املـــعـــ�ـــســـكـــرات مـــعـــتـــقـــدات واأفــــكــــار 
الــتــنــظــيــم، مـــا يـــولـــد جـــيـــًل جــــديــــداً من 

املتطرفني. 
عمدت  ال�سكان،  هـــوؤلء  اأمــر  تدبر  ولأجـــل 
اإىل  الــــرجــــال  اإر�ـــــســـــال  اإىل  قــ�ــســد  قــــــوات 
ال�سجون، فيما اأر�سلت اإىل خميمات الهول 
اأنهم  افــرتا�ــس  – على  والأطــفــال  الن�ساء 

غري مقاتلني. 
اإن مع�سكر الهول ي�سكل  وقال غرينكوي�س 
50.000 طفل  لقرابة  �سكن  اأكــرب  اليوم 
وتــ�ــســاعــف عدد  عـــامـــاً.   18 الــــ  �ــســن  دون 
بعدما  م�ساعفة  اأ�سعافاً  املع�سكر  قاطني 
العام  هــذا  اأمريكية  بقيادة  التحالف  حــرر 
اآخر املناطق يف �سوريا من �سيطرة داع�س. 
ب�سدة  قلل  التحالف  باأن  واأقر غرينكوي�س 
عدد مقاتلي التنظيم واأ�سرهم الذين بقوا 

يف وادي نهر الفرات الأو�سط. 
40 فرداً  مــن  اأكــــر  اإىل  تــقــاريــر  وتــ�ــســري 
الهول،  مع�سكر  غـــرف  مــن  غــرفــة  كــل  يف 
وقالت ميلي�سا دالتون، خبرية لدى مركز 
الــدرا�ــســات ال�ــســرتاتــيــجــيــة والــدولــيــة اإن 
الظروف يف املع�سكر مهياأة لن�سر التطرف. 
واأعتقد اأنه �سيكون لذلك انعكا�سات اأمنية 

واإن�سانية خطرية جداً على للمنطقة.

•• القاهرة -وام:

اأو�ست اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان ، بتكليف الأمانة العامة 
جلامعة الدول العربية مبخاطبة املجموعة العربية لدى الأمم املتحدة يف 
جنيف ونيويورك للعمل مع الدول ل�ست�سدار مواقف وا�سحة للت�سدي 
يف  الحــتــلل  ل�سلطة  العن�سرية  واملمار�سات  الإ�سرائيلية  للنتهاكات 
الأرا�سي العربية املحتلة وجرائم هدم املنازل يف حميط القد�س املحتلة 
خا�سة احلا�سل يف “�سور باهر” و”وادي احلم�س” باعتبارها خمالفة 
ال�سلة  القانون الدويل والإن�ساين وقــرارات جمل�س الأمن ذات  لقواعد 

. والراأي ال�ست�ساري ملحكمة العدل الدولية لعام 2004 
اأم�س  والأربــعــني  ال�ساد�سة  العادية  دورتها  ختام  يف  اللجنة،  اأو�ست  كما 

مبخاطبة املجموعة العربية يف نيويورك وجمل�س الأمن لدعوة املجتمع 
قراراته  جميع  وتنفيذ  الفل�سطينيني  املدنيني  حماية  ل�سمان  الــدويل 

وقرارات اجلمعية العامة ذات ال�سلة باحلالة الفل�سطينية.
مبخاطبة  العربية  للجامعة  العامة  الأمــانــة  بتكليف   ، اللجنة  واأو�ــســت 
جمــلــ�ــس الــ�ــســفــراء الــعــرب يف جــنــيــف لــلــتــاأكــيــد عــلــى الــــدول املعتمدين 
التعاون  اأ�سكال  جميع  وقــف  اإىل  والأفـــراد  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  فيها 
الإ�سرائيلي  ال�ستعماري  الحتلل  منظومة  مع  املبا�سر  وغري  املبا�سر 
املفو�سية  الدويل وحثهم على خماطبة  املخالفة للقانون  وم�ستوطناته 
ال�سامية حلقوق الإن�سان لتنفيذ قرار جمل�س حقوق الإن�سان ذات ال�سلة 
ه  ، ون�سر قاعدة البيانات اخلا�سة بال�سركات العاملة يف امل�ستوطنات بعدِّ

جزءا اأ�سيل من واجبات الدول يف �سمان احرتام القانون الدويل.

التن�سيق مع  اإىل  العربية  الدول  العامة جلامعة  الأمانة  اللجنة،  ودعت 
اأو�ساع  عن  م�سرتكة  تقارير  لإ�ــســدار  الأع�ساء  والــدول  فل�سطني  دولــة 
بالقا�سرين  يتعلق  فيما  وخــا�ــســة  الإ�ــســرائــيــلــيــة  بــالــ�ــســجــون  الأ�ـــســـرى 
والأ�سريات والأ�سرى املر�سى لتعميمها على الهيئات الدولية احلقوقية 

املعنية بال�ساأن الإن�ساين.
العربي  الــربملــان  مبخاطبة  العربية  للجامعة  العامة  الأمــانــة  وكلفت 
ملخاطبة الربملانات الدولية لإدانة عملية القر�سنة املمنهجة التي تقوم 
الفل�سطيني  ال�سعب  لأمــوال  بالحتلل”  القائمة  اإ�سرائيل”القوة  بها 
من خلل تطبيق القانون العن�سري الإ�سرائيلي الذي ي�سمح حلكومته 
عائدات  من  الفل�سطينيني  والأ�سرى  ال�سهداء  ذوي  خم�س�سات  ب�سرقة 
ال�سرائب التي ت�سيطر عليها اإ�سرائيل ، ومتكني دولة فل�سطني من القيام 

بواجباتها جتاه الأ�سرى واملعتقلني ورف�س ت�سميتهم بالإرهابيني.
ودعت اللجنة اإىل موا�سلة جهود اآليات مكافحة الهجرة غري ال�سرعية 
والجتار بالب�سر وتبادل اخلربات اجليدة واملمار�سات الف�سلى من خلل 
وتناق�س  العربية  الـــدول  جامعة  اطــار  يف  تعمل  التي  القائمة  الآلــيــات 

مو�سوعات الهجرة والجتار بالب�سر.
عمل  ور�سة  عقد  اإىل  العربية  للجامعة  العامة  الأمانة  بدعوة  واأو�ست 
حكومية عربية، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بالأمم املتحدة واملنظمات 
“اجلهود  حــول  بالب�سر  الجتــار  مكافحة  جمــال  يف  املخت�سة  القليمية 

الوطنية والقليمية يف هذا املجال«.
ورحــبــت الــلــجــنــة الــعــربــيــة الــدائــمــة حلــقــوق الإنــ�ــســان بــانــ�ــســمــام م�سر 

وموريتانيا للميثاق العربي حلقوق الإن�سان ودخوله حيز النفاذ.

جلنة عربية تو�سي مبواقف دولية وا�سحة ملواجهة جرائم اإ�سرائيل يف القد�س 
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عربي ودويل

�سرعة  يــريــدون  املرت�سحون 
النت�سار

   مع وجود اأكر من 20 مر�سًحا، 
ال�سهل  بــالأمــر  لي�س  التميز  فـــاإن 
ولكن  الـــدميـــقـــراطـــي.  احلـــــزب  يف 
من  حلـــظـــة  لأي  ميـــكـــن  الـــــيـــــوم، 
بوا�سطة  تــ�ــســويــرهــا  مت  احلــمــلــة 
اإىل  باأحدهم  تدفع  اأن  ذكــي  هاتف 
مر�سًحا  كنت  “لو  امل�سرح.  مقدمة 
ف�ساأكر�س   ،2020 لــعــام  رئــا�ــســًيــا 
للتفكري  مــعــظــمــه  اأو  وقـــتـــي  كــــل 
فيديو  مــقــاطــع  اإنــــتــــاج  كــيــفــيــة  يف 
�سركة  مــوؤ�ــســ�ــس  قـــال  فريو�سية”، 
املجال.    يف  متخ�س�سة  اإعــلمــيــة 
فيديو  مقطع  دفـــع   ،2018 عـــام 
عن  فــيــه  يـــدافـــع  اأورورك،  لــبــيــتــو 
لعب كرة القدم كولن كايربنيك، 
تقريبا  نــكــرة  �سخ�سية  مــن  دفــعــه 
الأمريكية،  ال�سيا�سية  احلــيــاة  يف 
امل�ستقبلي  الـــنـــجـــم  مــــوقــــع  اىل 
لــلــحــزب الــدميــقــراطــي.   مت ن�سر 
نــاو ذي�س  الفيديو عرب موقع  هــذا 
النوعية  هــذه  يف  املتخ�س�س  نيوز، 
حتبها  التي  الق�سرية  املقاطع  من 
الجتماعية،  ال�سبكات  وتلتهمها 
وقـــد جــمــع الــفــيــديــو عـــدة مليني 
اأورورك  واأ�ــســبــح  املــ�ــســاهــدات،  مــن 
عــلــى الـــفـــور نــقــطــة جــــذب حلملة 
م�ستفيدا  الن�سفية،  النــتــخــابــات 
عليه.    الــتــربعــات  بتدفق  مبا�سرة 
اأن  ال�سدفة  قبيل  مــن  لي�س  اإذن، 
بريين �ساندرز، الذي يرى مديره 
الأف�سل  اأنــــه  الــرقــمــي  لــلــتــوا�ــســل 
على  ترامب”  دونـــالـــد  “ملناف�سة 
الإنـــرتنـــت، قــد عـــنّي ثــلثــة كوادر 
من ناو ذي�س يف الأ�سابيع الأخرية. 
وو�ـــســـف اأحـــدهـــم الــ�ــســيــنــاتــور عن 
“منجم  بـــاأنـــه  فـــريمـــونـــت،  وليـــــة 
ميزة  وهــــــي  فريو�سي”،  ذهــــــب 
�سرورية للفوز يف هذه النتخابات 
ترامب  دونــالــد  وهـــزم  التمهيدية 

بعد ذلك. 
   اإن ال�ستفادة من ن�سبة امل�ساهدة 
الفيديو  مــقــاطــع  تــقــدمــهــا  الـــتـــي 
�سريعة النت�سار هذه، ميكن اأن تغري 
“م�سار حملتهم”، يحلل رئي�س ناو 

ذي�س، اأثان �ستيفانوبولو�س.
يـــرافـــق بيت   ،    ولــلــهــدف نــفــ�ــســه 
مــ�ــســور عندما  دائــــًمــــا  بــوتــيــجــيــج 
اأن  “ل ميــكــن  يــكــون يف احلــمــلــة. 
تكون هناك حلظة �سريعة النت�سار 
اإذا مل يكن لديك البنية الأ�سا�سية 

لباراك  ال�سابق  امل�ست�سار  فــايــفــر، 
اإنقاذ  بودكا�ست”  ومن�سط  اأوباما، 
اإن  نــظــره،  وجــهــة  فمن  اأمريكا”. 
الربامج  هــذه  ملثل  الــكــربى  املــيــزة 
هي قدرتها على البقاء على عك�س 
“�سريعة  الــتــقــلــيــديــة  الـــــربامـــــج 
ال�ستماع  “ميكننا  الزوال”: 
اأو  اأيــام  اأو  �ساعات  نريد  اإليها متى 
اأ�سابيع بعد املقابلة ».    و�سارك كل 
اأورورك  وبيتو  هاري�س  كامال  من 
وجوليان كا�سرتو وكوري بوكر، يف 
وكذلك  الت�سالية،  الأ�سكال  هــذه 
ـــا. وذهـــب  ـــانـــدرز، اأيـــ�ـــسً بــــريين �ـــس
الأمــام من  اإىل  املر�سح خطوة  هذا 
بــودكــا�ــســت خا�س،  اإنـــ�ـــســـاء  خــــلل 
فعلت  كــمــا  متــاًمــا  برن”،  “ا�سمع 
مع   2016 عام  كلينتون  هيلري 
ي�سمح  “اإنه  “معها”.  البودكا�ست 
اإىل مليني  يل بالتحدث مبا�سرة 
الأ�سخا�س حول العمل الذي نقوم 
التي تهمنا”،  املو�سوعات  به ب�ساأن 
واأطلق      .2017 عـــام  اأو�ـــســـح 
ا برناجما يبث مبا�سرة،  فريقه اأي�سً
في�سبوك  على  متاح  وهــو   ،”99“
يونيو،  اأواخــــــر  ومـــنـــذ  ويـــوتـــيـــوب، 
تقليدًيا  املخ�س�س  تويت�س،  على 
ل�ستهداف  الفيديو،  األعاب  ملحبي 
ميكنك  “ل  الــ�ــســبــاب.  الــنــاخــبــني 
التغلب على دونالد ترامب اإذا كنت 
الرقمي”،  الف�ساء  يف  تناف�سه  ل 
مدير  يــولــيــو  منت�سف  يف  لحـــظ 

التوا�سل الرقمي للمرت�سح.
   ما بعد الأفكار، 

من�سة  ــا  اأيــ�ــسً املر�سحون  ي�ستثمر 
لتقديرات  وفًقا  للإعلن.  جديدة 
كنتار، من املتوقع اأن ي�سل الإنفاق 
الإعـــــــــلين عــــرب الإنــــــرتنــــــت اإىل 
احلملة،  خــلل  دولر  مليار   1.2
ولــيــ�ــس فــقــط عــلــى فــيــ�ــســبــوك. “ 
يــــــدرك الـــدميـــقـــراطـــيـــون اأنــــــه ل 
على  واملــراهــنــة  الــتــعــويــل  ميكنهم 
بداية  اأو�سح يف   ،“ في�سبوك فقط 
املتخ�س�سة  الوكالة  مدير  ال�سهر، 
دانييل  الــتــفــاعــلــيــة  الــفــتــوة  مــنــرب 
�سكارفالون. �ست�سبح اأجهزة التلفاز 
ال�سوتي  الــبــث  وخــدمــات  املت�سلة 
الــفــيــديــو، مناطق  األـــعـــاب  وحـــتـــى 
للمرت�سحني  تتيح  لل�ستك�ساف 
جمهور  اإىل  والـــو�ـــســـول  الــتــمــايــز 

جديد.
-------------------------

عن لوجورنال دي دميان�س

برين �ساندرز

بيت بوتيجيج بيتو اأورورك

كوري بوكر كامال هاري�س جوليان كا�سرتو

اليزابيث وارين

يبث”،  و�سخ�س  ي�سجل،  -�سخ�س 
يقول لبوليتيكو م�ست�سار التوا�سل 
لرئي�س بلدية �ساوث بيند، مفاجاأة 
بداية احلملة.   وي�سيف م�ست�سار 
هي  “هذه  لـــلـــرئـــا�ـــســـيـــة:  ملـــر�ـــســـح 
-خارج  طبيعية  الأكـــر  الطريقة 
و�سائل الإعلم املدفوعة -للو�سول 
وجمموعة  جـــديـــد  جـــمـــهـــور  اإىل 

جديدة من الناخبني.«
ال�سبكات  حــيــويــة  عــلــى  ــعــب  ولــّل    
و�ـــســـرعـــتـــهـــا، ميلك  الجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ناجحة.  و�سفات  املر�سحني  بع�س 
اليزابيث وارين، على �سبيل املثال، 
اعتادت على اإجراء مكاملات هاتفية 
املتربعني  مــــع  عـــ�ـــســـوائـــي  بــ�ــســكــل 
فــريــق حملتها  ويــنــ�ــســر  الــ�ــســغــار. 

للموقع الإلكرتوين الأمريكي، اأنه 
“الفل�سفة  عــن  الــتــحــدث  ا�ستطاع 
ال�سيا�سية” مع عمدة �ساوث بيند. 
“حتدثنا عن اإميانويل كانت وجون 
راولــز، فكم مرة ت�سمع حديثا عن 
بودكا�ستي،  يف  ذلـــك  يــحــدث  هـــذا، 
“ام ا�س ان بي �سي”،  ل يحدث يف 
اإظهار  للمرت�سحني  يتيح  وفــهــذا 

جانب اآخر اأكر عمقا«.
يبحثون  “ مــ�ــســوؤويل احلملة  اإن    
ملر�سحهم  يـــ�ـــســـمـــح  فــــ�ــــســــاء  عـــــن 
اأو  مــلــتــزم،  جمهور  مــع  بالتوا�سل 
اخلروج عن ثقافة التعليقات التي 
الكابل،  على  ثانية   30 ت�ستغرق 
قام  تغريدة  اآخــر  حول  املناق�سة  اأو 
دان  يــحــّلــل  ترامب”،  دونــالــد  بــهــا 

اأكــر من  ال�سورة  الآن، مت تقا�سم 
110 اآلف مرة، واإعادة ن�سر هذه 
املـــرات يف و�سائل  الــتــغــريــدة مــئــات 
الإعلم يف جميع اأنحاء العامل.   يف 
املتخ�س�س  الدميقراطي،  املع�سكر 
�ساندرز.  بريين  هو  املجال  هذا  يف 
جمموعة في�سبوك “بريين �ساندرز 
 ... “ جتمع  �ستا�س  ميمي  دنــك   ‘
مبدع  جي�س  �سخ�س!  األـــف   400
املحتوى  مــليــني  ن�سر  عــلــى  قـــادر 
اخلـــفـــيـــف واملـــ�ـــســـحـــك والـــنـــقـــدي 
اجلــــــارح �ــســد خـــ�ـــســـومـــه.   وعلى 
جمموعة  اإن�ساء  مت  النموذج،  هــذا 
مــن حـــوايل 24 األــفــا مــن موؤيدي 
بيت بوتيجيج يف بداية العام. “اإن 
�سبكات التوا�سل الجتماعي تلعب 

غالًبا مقطع فيديو لل�سخ�س الذي 
مت الت�سال به، ويروي هذا الأخري 
ال�سبكات  عـــلـــى  جتـــربـــتـــه  بـــــــدوره 
م�سمون.  “البوز”  الجتماعية. 
يـــتـــوىل  الأحــــــــيــــــــان،  بـــعـــ�ـــس  ويف 
املبادرة،  زمــام  اأنف�سهم  املتعاطفون 
مــن خـــلل بــث مــيــمــات النرتنت، 
لتمجيد  املـــحـــولـــة  الـــ�ـــســـور  تـــلـــك 
مزايا بطلهم.   واإذا كــان هــذا، قد 
اإل  الأوىل،  للوهلة  �سطحًيا  يبدو 
اأنه ل ينبغي التقليل من قوة هذه 
املرات.  اآلف  ن�سرها  املعاد  ال�سور 
اأمل يبث دونالد ترامب نف�سه على 
مل�سهد من م�سل�سل  تويرت حتويل 
لــعــبــة الــعــرو�ــس بــعــد نــ�ــســر تقرير 
مولر عن التحقيق الرو�سي؟ حتى 

املرت�سحني  تــو�ــســيــع  يف  ــــا،  اأيــــ�ــــسً
يقت�سرون  يعودوا  مل  اإذ  ملقاربتهم 
عــلــى املـــقـــابـــلت الــتــلــفــزيــونــيــة اأو 
املو�سة  املكتوبة..  الإعـــلم  و�سائل 
اجلديدة للبودكا�ست. فمنذ بداية 
احلملة الدميقراطية، يرى معظم 
املرت�سحني ان هذه الأ�سكال و�سيلة 

للربوز والتمايز«.
�سغري  بـــودكـــا�ـــســـت  يـــوجـــد  »ل     
للمرت�سحني  بـــالـــنـــ�ـــســـبـــة  جــــــــًدا 
يف  عـــنـــونـــت  الدميقراطيني”، 
التي  بــولــيــتــيــكــو،  يـــونـــيـــو،  اأوائـــــــل 
فقد  لــلــمــو�ــســوع.  مــقــاًل  خ�س�ست 
ا�ستقبل  الــذي  بهارارا،  بريت  �سرح 
بيت بوتيجيج يف برناجمه “�ستاي 
مار�س،  �ــســهــر  اأوائـــــــل  يف  توند” 

ال�سيا�سي،  اخلطاب  يف  رئي�ساً  دوراً 
وهــــــي و�ـــســـيـــلـــة لـــلـــخـــلـــق وتــــوزيــــع 
حمتوى اأخف، مل�ساعدة النا�س على 
باأنهم  وال�سعور  بيت،  على  التعرف 
خل�ست يف  على توا�سل بر�سائله”، 
مطلع يونيو مبتكرة املجموعة، يف 

حوار مع دي جيداي.

خماطبة جميع الفئات
“الفريو�سية”  النت�سار  �سرعة     
مت  الـــذي  للمحتوى  ت�سمح  هـــذه، 
من  كبري  عــدد  اإىل  بالو�سول  بثه 
حتى  يت�سنى  ل  بينما  الأ�سخا�س، 
الناخبني  اإىل بع�س  الو�سول  الآن 
الإعلمية  الــتــدفــقــات  خـــلل  مــن 
ال�سبب  هــــو  وهــــــذا  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. 

- ل ميكن هزم ترامب اإل مبناف�سته يف الف�ساء الرقمي

- �سبكات التوا�سل الجتماعي تلعب دورًا رئي�سًا يف اخلطاب ال�سيا�سي

البودكا�ست، واأ�سرطة الفيديو الفريو�سية:

هكذا ثّور الدميقراطيون طريقة احلمالت النتخابية...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

البيت الأبي�س بف�سل  اإىل  ال�سباق  هل �سيتم ح�سم 

بودكا�ست اأو ميم اأو فيديو �سريع النت�سار؟ رمبا ل، 
لكن دونالد ترامب اأثبت عام 2016 اأن ال�ستخدام 
الفعال لالإنرتنت وال�سبكات الجتماعية يوفر نوًعا 

جديًدا من القوة ال�ساربة.     ومن اأجل التغلب على 
الدميقراطيون،  يتناف�س   ،2020 عام  امللياردير 
الذين �ساركوا يومي الثالثاء والأربعاء يف املناظرة 

جلذب  البتكار  على  النتخابية،  للحملة  الثانية 
الناخبني واملانحني ، والربوز من بني هذا احل�سد من 

املرت�سحني.

- اأثبت ترامب عام 2016 اأن ال�ستخدام الفعال لالإنرتنت 
وال�سبكات الجتماعية يوفر نوًعا جديًدا من القوة ال�ساربة

- و�سول املحتوى اإىل عدد كبري من الأ�سخا�س ل 
يت�سنى الو�سول اإليهم عرب و�سائل الإعالم التقليدية

- لن تتح�سل على حلظة فريو�سية اإذا مل يكن لديك 
البنية الأ�سا�سية، �سخ�س ي�سجل و �سخ�س يبث

- ميكن لأي حلظة من احلملة مت ت�سويرها بوا�سطة 
هاتف ذكي اأن تدفع مبر�ّسح اإىل مقدمة امل�سرح
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املال والأعمال

»حتيا تون�س«: ال�ساهد ُمر�ّسحنا
 لالنتخابات الرئا�سية

•• الفجر -تون�س

اأم�س  العزابي  �سليم  تون�س  الــعــام حلــزب حتيا  الأمـــني  قــال 
�ــســري�ــســح رئــيــ�ــس احلــكــومــة يو�سف  “اإن احلــــزب  الأربــــعــــاء، 
ال�ساهد للنتخابات الرئا�سية املزمع عقدها منت�سف �سهر 
�سبتمرب القادم«.واأكد العزابي اأن “ال�ساهد يرف�س اخلو�س 
يف املو�سوع قبل نهاية فرتة احلداد على رئي�س اجلمهورية 
ح�سب ما نقلت عنه وكالة  الراحل الباجي قائد ال�سب�سي” 

تون�س اأفريقيا للأنباء.
ُي�سار اإىل اأن ت�سريح العزابي ياأتي مبا�سرة بعد تاأكيد رئي�س 
اأم�س  الــ�ــســاهــد  يــو�ــســف  تون�س”  “حتيا  ورئــيــ�ــس  احلــكــومــة 
للنتخابات  الرت�سح  يف  احلا�سر  الــوقــت  يف  يفكر  ل  “اأنه 

الرئا�سية«.
وقال ال�ساهد يف ت�سريح اإعلمي على هام�س ح�سوره امللتقى 

ال�سنوي للتون�سيني باخلارج “الآن ل اأفكر يف الرت�سح«.
الرت�سحات  قـــبـــول  اأغــ�ــســطــ�ــس   2 يــنــطــلــق  ـــارة،  لـــلإ�ـــس       

العليا  الهيئة  مقرات  لــدى   2019 الرئا�سية  للنتخابات 
حامل  املــرت�ــســح  يــكــون  اأن  �سريطة  لــلنــتــخــابــات  امل�ستقلة 
روؤ�ساء  قــبــل  مــن  ولــتــزكــيــات  الــلزمــة  الــقــانــونــيــة  لل�سفات 

البلديات اأو النواب اأو املواطنني.
   ويـــتـــوىل حــالــيــا حمــمــد الــنــا�ــســر الــقــيــام مبـــهـــام رئي�س 
اجلمهورية ملدة ل تزيد عن 90 يوما بعد اأدائه الق�سم يوم 
25 يوليو املنق�سي، اإىل اأن تتم النتخابات الرئا�سية يف 15 

�سبتمرب ح�سب ما اأقرته الهيئة.

ال�ساهد مل يح�سم بعد

ع�سرات املتظاهرين ميثلون اأمام الق�ساء يف هونغ كونغ 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

اأمام  للدميوقراطية  املوؤيدين  املتظاهرين  ع�سرات  مثل 
الــقــ�ــســاء يف هــونــغ كــونــغ امــ�ــس اإثــــر تــوجــيــه التـــهـــام لهم 

بامل�ساركة يف اأحداث �سغب، ما من �ساأنه مفاقمة التوتر.
يف  اأزمـــة  اأ�ــســواأ  ال�سابقة  الربيطانية  امل�ستعمرة  وت�سهد 
�سلمية  �سخمة،  تــظــاهــرات  خـــروج  اإثـــر  املعا�سر  تاريخها 
املحلية  احلكومة  �سّد  حزيران-يونيو   9 منذ  بالعموم، 
عنا�سر  بني  متفرقة  مواجهات  ورافقتها  لبكني،  املــوؤيــدة 
مــن الــ�ــســرطــة وحمــتــجــني مــتــطــرفــني.وتــزامــن الإعــــلن 
بني  من  لـ44  �سغب  اأعمال  يف  امل�ساركة  تهمة  توجيه  عن 
ع�سر  ال�سجن  اإىل  عقوبتها  ت�سل  قد  جناية   - املوقوفني 
ال�سرطة يف  اأمــام مركز  ا�ستباكات جديدة  وقــوع   - �سنوات 
الــتــوقــيــفــات، وفق  حــي كـــواي �سونغ )غــــرب(، حيث جــرت 
ترتقب  ال�سخمة  املدينة  هذه  كانت  اإعلم.وبينما  و�سائل 
الأحوال  �سوء  املحتجني  من  عــدد  حتــدى  عا�سفة،  هبوب 
اجلوية �سباح الأربعاء للإعلن عن �سخطهم اأمام حمكمة 

يف �سرق اجلزيرة حيث كان ميثل املوقوفون.
وهتف املحتجون “اخلوا �سبيلهم”، ورفعوا �سعار “ل وجود 

مل�ساغبني، واإمّنا ا�ستبداد. فلن�ستعد هونغ كونغ!«.
بدا غالبية املحتجني هادئني جداً اأثناء مثولهم واحداً تلو 
اإليهم التهام ر�سميا قبل  الذي وّجه  القا�سي  اأمام  الآخر 
كان  بر�س  فران�س  وفــق �سحايف يف  بكفالة،  الإفـــراج عنهم 
كونغ  هونغ  تعي�س  اأ�سابيع،  �سبعة  املكان.ومنذ  يف  حا�سراً 
كانت  متكررة  تظاهرات  وقع  على  ال�سني  جنوب  الواقعة 
لحقاً  تعليقه  جرى   - قانون  م�سروع  بالأ�سا�س  ت�ستهدف 

التظاهرات  اأّن  ال�سني.غري  اإىل  املطلوبني  ت�سليم  يتيح   -
ات�سعت يف ما بعد للتنديد برتاجع احلريات يف امل�ستعمرة 
عام  ال�سني  ح�سن  اإىل  عــادت  التي  ال�سابقة  الربيطانية 

1997، اأو للمطالبة باإ�سلحات دميوقراطية.
رذاذ  الثلثاء  م�ساء  ال�سغب  مكافحة  قــوات  وا�ستخدمت 
اأمــام مركز  الذين جتمعوا  املتظاهرين  الفلفل �سّد مئات 

ال�سرطة تعبرياً عن الت�سامن مع املوقوفني.
بالع�سي  م�سلحون  عنا�سر  الــ�ــســرطــة  مــركــز  مــن  وخـــرج 
اإىل تفريق احل�سد الذي رّد بر�سق  ويحتمون بدروع �سعياً 
عبوات بل�ستيكية ومظلت.و�سّوب �سرطي �سلحه باجتاه 
املحتجني الذين كانوا ير�سقونه، قبل اأن يقدم ورفاقه على 
الرتاجع بعجل.وقامت ال�سرطة باإغلق كل اأبواب ونوافذ 

املركز الذي غطت ر�سوم الغرافيتي جدرانه اخلارجية.
اأمام مكتب الرتباط  الأحد  اأكر ال�ستباكات عنفاً  وقعت 
ال�سيني الذي ميّثل بكني يف هونغ كونغ التي تتمتع بحكم 
يف  متظاهرون  تعّر�س  متوز/يوليو،   21 ذاتـــي.ويف  �سبه 
اعــتــداءات وح�سية يف حي  اإىل  اأعقاب جتمع حا�سد جديد 
يوين لونغ �سمال-�سرقي اجلزيرة، يقف خلفها كما يعتقد 

اأفراد ع�سابات، وقد اأدت اإىل وقوع 45 جريحاً.
ا�ستباكات  يف  املزعوم  لدورهم  الـ44  املتظاهرون  ويلحق 
الأحد. وُيظهر تنّوع �سريهم الذاتية احلا�سنة الجتماعية 
طالباً  املوقوفني  �سفوف  القائم.وت�سم  للحراك  الوا�سعة 
وكهربائيا  وطــاه  �سعر  وم�سفف  طائرة  وقائد  وممر�سة 

وعامل بناء اأو حتى عاطل من العمل، وفق املحكمة.
49 �سخ�ساً  اأعلنت يف وقت �سابق توقيف  ال�سرطة  وكانت 

ترتاوح اأعمارهم بني 16 و41 عاماً.

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ثار ال�سودانيون على الرئي�س املعزول 
التي  حــزبــه  و�ــســيــا�ــســات  الب�سري  عــمــر 
يتهمونها باإفقارهم وتق�سيم بلدهم. 
لكّن مقار حزبه باتت يف قب�سة قوات 
النا�س  يخ�ساها  التي  ال�سريع  الدعم 
املحتجون  ويتهمها  وا�سع  نطاق  على 

بارتكاب انتهاكات.
املــقــر الــرئــيــ�ــس حلـــزب املوؤمتر  وبــــات 
على  طوابق  ت�سع  من  املكون  الوطني 
الأقــــل ول يـــزال حتــت الإنــ�ــســاء قرب 
مطار اخلرطوم مع�سكرا لهذه القوات 
حمققون  اتهم  التي  الع�سكرية،  �سبه 
بـــالـــتـــورط يف ف�س  جــــــرالت فــيــهــا، 
اعــتــ�ــســام اخلــرطــوم الـــذي اأ�ــســفــر عن 
ع�سرات القتلى ومئات اجلرحى، بدون 

اأن يتلقوا اأومر ر�سمية بذلك.
وميــكــن مــع فــتــح بــوابــتــه بــني الفينة 
ال�سيارات  عــ�ــســرات  روؤيـــــة  والأخــــــرى 
باحته  يف  متوقفة  بال�سلح  املدججة 
بناء  رافــعــة  تتمركز  حيث  الرئي�سية 
�ــســفــراء �ــســخــمــة ميــكــن روؤيــتــهــا من 
بــعــد.وتــرابــط اأيــ�ــســا �ــســيــارات ن�سبت 
حول  ر�سا�سة  مــدافــع  مقدمتها  على 
البناء  �ــســقــالت  تـــزال  ل  الـــذي  املبنى 
مو�سوعة حوله يف منطقة اخلرطوم 
القوات  هـــذه  وبــ�ــســطــت  الـــراقـــيـــة.   2
يف  احلــزب  مقار  كافة  على  �سيطرتها 

ارجاء البلد.
الب�سري  اإطاحة  من  اأيــام  ثلثة  وبعد 
املجل�س  اأعلن  ني�سان-ابريل،   11 يف 
جلنة  ت�سكيل  النــتــقــايل  الــعــ�ــســكــري 
الب�سري  واأ�سول حزب  اأمــوال  مل�سادرة 

يف العا�سمة واأرجاء البلد.
البارز  الـــ�ـــســـوداين  الــ�ــســحــايف  وقـــــال 
فران�س  لوكالة  �سالح  حممد  في�سل 
بني  مفارقتني”  “هناك  اإّن  بــر�ــس 

الب�سري وحزبه من جهة وقوات الدعم 
ال�سريع من جهة اأخرى.

الذي  احلــــزب  اأّن  “الأوىل  واأ�ـــســـاف 
قب�سة  يف  �سار  ال�سودانيون  عليه  ثار 
والثانية  ال�سودانيون،  يكرهها  قــوات 
اأّن القوات التي بناها و�سكلها الب�سري 
وكان من املفرت�س اأّن حتميه �ساهمت 

يف عزله وباتت حتتل مقرات حزبه«.
الع�سكري  املجل�س  نائب رئي�س  ويقود 
حمــــمــــد حــــــمــــــدان دقـــــلـــــو املـــــعـــــروف 
التي  الــــقــــوات  هــــذه  بـ”حميدتي” 
اجلنجويد  ميلي�سيا  فــيــهــا  اأدجمـــــت 
حقوقية  منظمات  قــبــل  مــن  املتهمة 
وا�سع  نــطــاق  على  انتهاكات  بــارتــكــاب 
اأثناء احلرب العرقية التي  يف دارفور 

اندلعت يف 2003.
حقوقية  ومنظمات  املحتجون  ويتهم 
هــــذه الـــقـــوات بــعــمــلــيــة دامـــيـــة لف�س 
القيادة  مقر  اأمــام  املحتجني  اعت�سام 
حزيران-يونيو   3 يف  للجي�س  العامة 
الع�سرات  مقتل  عــن  اأ�ــســفــرت  والــتــي 

قال حميدتي  املئات، يف حني  واإ�سابة 
اإنـــهـــا مـــزاعـــم هــدفــهــا ت�سويه  مـــــرارا 
�سمعة قواته.وال�سبت، اتهم حمققون 
القوات  هــذه  مــن  عنا�سر  �ــســودانــيــون 

بامل�ساركة يف العملية الدامية.
لكّن رئي�س املجل�س الع�سكري احلاكم 
عبد الفتاح الربهان دافع الثلثاء عن 
اإّنها  قــال  التي  ال�سريع  الــدعــم  قــوات 
امل�سلحة  القوات  تتبع  “قوات نظامية 
وتعمل حتت اأمرة القائد العام للقوات 
حزب  الــ�ــســودانــيــون  امل�سلحة«.ويتهم 
ال�سودان  بـــاإغـــراق  الــوطــنــي  املـــوؤمتـــر 
عر�سته  وحملية  اإقليمية  اأزمــــات  يف 
لعقوبات دولية دّمرت اقت�ساد بلدهم 
واأثرت على متويل م�سروعات التنمية 
انف�سال  مــع  م�ساحته  لتقليل  واأدت 

جنوب ال�سودان.
ومــنــذ ا�ــســتــقــلل جــنــوب الــ�ــســودان يف 
عـــائـــدات  تـــراجـــعـــت   ،2011 الــــعــــام 
النفط وتدهورت الو�ساع القت�سادية 
الدعم  لتقلي�س  احلــكــومــة  دفـــع  مـــا 

والغذاء.واندلعت  للمحروقات  املقدم 
كانون   19 يف  ــا  ــا�ــس اأ�ــس الـــتـــظـــاهـــرات 
رفع  على  احتجاجا  الأول-ديــ�ــســمــرب 
اأن  قبل  ا�سعاف،  ثلثة  اخلبز  ا�سعار 
�سد  احتجاج  حلــركــة  �سريعا  تتحول 

الب�سري يف اأرجاء البلد.
وقال حممود وهو ا�سم م�ستعار ملوظف 
“�سيا�سات  اإن  دارفــــــور  مـــن  يــتــحــدر 
اأّخـــرت  لــلــغــايــة.  �سيئة  كــانــت  الب�سري 
وتابع  البلد وقتلت و�سردت النا�س”. 
بعيني  “راأيت  لطفلني  الأب  حممود 
اجلنجويد  مــيــلــ�ــســيــات  نـــفـــذت  كــيــف 
الفظائع يف دارفور باأوامر من حكومة 

الب�سري«.
ويواجه الب�سري اتهامات من املحكمة 
اجلــنــائــيــة الــدولــيــة بــارتــكــاب الإبــــادة 
وجرائم �سد الإن�سانية وجرائم حرب 
يف اإقليم دارفور بني عامي 2003 و 

.2008
احلزب  قــرر  �سنوات  ع�سر  نحو  وقبل 
الإ�ــــســــلمــــي هــــــّدم جـــــزء مــــن مقره 

وتداولت  لبناء مقر حديث.  الرئي�س 
لنائب  تــ�ــســريــحــات  حــيــنــهــا  �ــســحــف 
حممود  ابــــراهــــيــــم  احلـــــــزب  رئـــيـــ�ـــس 
مـــن احلزب  بــتــمــويــل  يــتــم  الــبــنــاء  اأّن 

ال�سيوعي ال�سيني.
�سكوى  حينها  �ــســالــح  الــكــاتــب  وقــــّدم 
بــخــ�ــســو�ــس تلقي  الأحــــــــزاب  لــهــيــئــة 
وهو  اأجنبيا،  متويل  احلاكم  احلــزب 
مـــا يــجــرمــه الـــقـــانـــون املـــحـــلـــّي. لكّن 
الأدلــــة،  لــغــيــاب  الــ�ــســكــوى مت حفظها 

على ما اأّكد �سالح.
ل عدم ذكر  وقال �سحايف �سوداين ف�سّ
ا�سمه اإّن “الن�ساءات كانت تتم ب�سكل 
انف�سال  بــعــد  تـــبـــاطـــاأت  لــكــنــهــا  جــيــد 
اجلــنــوب وتــراجــع عــائــدات النفط يف 
�ــســكــل حــــــــاد«.والآن بـــات املــقــر برمته 
وكافة املقرات الأخرى يف قب�سة قوات 
الدعم ال�سريع التي تنت�سر يف معظم 

�سوارع العا�سمة والبلد.
اأعمال ي�سكن قرب  وهو ما عّده رجل 
لأ�سباب  ا�سمه  ن�سر  عــدم  ل  ف�سّ املقر 
الدعم  قــــوات  مـــن  “حماولة  اأمــنــيــة 
مفا�سل  عــلــى  لــلــ�ــســيــطــرة  الــ�ــســريــع 

الدولة العميقة “بال�سودان.
وقال الكاتب �سالح اإّن “حزب الب�سري 
حاول ال�سيطرة على ال�سلطة بو�سائل 
كما  نعومة،  اأكــر  رمبــا  لكن  خمتلفة 
الدعم  اأما قوات  قّدم وجوها مدنية. 
غري  �سخ�سيات  من  فتتاألف  ال�سريع 
وبع�سهم  ريفية  مناطق  من  متعلمة 

يدخل املدن لأول مرة«.
الغلظة  “يف�سر  ــــه  اإّن راأى  مــا  وهـــو 
التي يتعاملون بها مع ال�سودانيني”. 
قوات  كــل حمــــاولت  “رغم  واأ�ـــســـاف 
النا�س  ثقة  لكت�ساب  ال�سريع  الدعم 
ال�سودانيون  يـــــــزال  ل  وحمـــبـــتـــهـــم 
ينظرون اإليها على اأنها ميلي�سيا قبلية 

مفرو�سة عليهم بقوة ال�سلح«.

ال�سودانيون ينظرون اإليها على اأنها ميلي�سيا قبلية

مقر حزب الب�سري مع�سكر لقوات الدعم ال�سريع  

كوريا ال�سمالية تطلق �ساروخني بال�ستيني  

قائد بريطاين: اإيران حتاول »اختبار« عزمية لندن

•• �شيول-اأ ف ب:

اأعلنت �سيول اأن بيونغ يانغ اأطلقت اأم�س �ساروخني بال�ستيني 
بــعــد اأيـــــام عــلــى اإطـــــلق �ــســاروخــني اآخـــريـــن قــ�ــســريي املدى 
للحتجاج على تدريبات ع�سكرية م�سرتكة بني كوريا اجلنوبية 

والوليات املتحدة.
وقالت اللجنة الكورية اجلنوبية لأركان اجلي�س اإن ال�ساروخني 

الــ�ــســرقــي لكوريا  الــ�ــســاحــل  اأطــلــقــا مــن منطقة وونــ�ــســان عــلــى 
ال�سمالية على علو 30 كلم مل�سافة 250 كلم قبل اأن ي�سقطا 
يف بحر ال�سرق ال�سم الذي يطلقه الكوريون اجلنوبيون على 

بحر اليابان.
وقالت اللجنة يف بيان “ن�سري اإىل اأن �سل�سلة من عمليات اإطلق 
�سواريخ ل ت�ساهم يف تهدئة التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية 

وندعو ال�سمال اإىل المتناع عن القيام مبثل هذه الأفعال«.

وتــخــو�ــس وا�ــســنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ مــنــذ اأكـــر مــن عـــام عملية 
ال�سماليني  الكوريني  الربناجمني  ق�سية  لت�سوية  دبلوما�سية 
بني  لقاءات  ثلثة  عقدت  وقــد  والبال�ستي.  النووي  ال�سمايل 
ال�سمايل  الكوري  والزعيم  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

كيم جونغ اأون يف هذا الإطار.
يف  الكوريتني  بــني  ال�سلح  املــنــزوعــة  املنطقة  يف  لقائهما  ويف 

حزيران-يونيو، اتفق الرجلن على ا�ستئناف املفاو�سات.
اأن  لكن هذا اللتزام مل ينفذ وحــذرت بيونغ يانغ موؤخرا من 
اإذا جرت املناورات الأمريكية الكورية  اأن تنهار  العملية ميكن 

اجلنوبية يف اآب-اأغ�سط�س كما هو مقرر.
تطور بيونغ يانغ برناجميها النووي والبال�ستي رغم العقوبات 
اأمد  نف�سه  الوقت  يف  وتطيل  الدولية،  الأ�ــســرة  فر�ستها  التي 

اجلهود الدبلوما�سية.
ويف طريقه اإىل اجتماع اإقليمي حول الأمن يف بانكوك �سيناق�س 
اخلارجية  وزير  قال  بالتاأكيد،  ال�سمايل  الكوري  امللف  خلله 
الأمريكي مايك بومبيو لل�سحافيني اإنه من املنتظر اأن جتري 
لبدئها  ال�ــســتــعــداد  لــكــن  املقبلة”  الأ�ــســابــيــع  “يف  املــفــاو�ــســات 

“�سي�ستغرق وقتا اأطول«.
اإطلق  حـــول  تعليق  بـــاأي  حــالــيــا  ال�سمالية  كــوريــا  تـــدل  ومل 

ال�ساروخني الأحد.
املعهد  يف  الــدفــاع  ق�سايا  يف  اخلــبــري  كازياني�س  هـــاري  وراأى 
حتذيرات  اأنها  القومية”  امل�سلحة  “مركز  املحافظ  الفكري 
الأمريكيني  وحلفائهم  اجلنوبيني  الكوريني  اإىل  ال�سمال  من 
من اأجل وقف التدريبات الع�سكرية امل�سرتكة واإل �ستقوم بيونغ 

يانغ “بت�سعيد التوتر بهدوء على مر الوقت«.
اأن تقوم بيونغ يانغ باإطلق �سواريخ جمددا قبل بدء  وتوقع 

املناورات الأ�سبوع املقبل و�ستوا�سل القيام بالأمر بعد ذلك.

•• لندن-اأ ف ب:

قال قائد فرقاطة بريطانية ُن�سرت يف اخلليج 
ملواكبة ال�سفن التي ترفع علم بريطانيا لدى 
اإيران حتاول  اإن  اأم�س  عبورها م�سيق هرمز، 

على ما يبدو اختبار عزمية البحرية امللكية.
“ات�س  الــفــرقــاطــة  واأو�ــســح ولــيــام كينغ قــائــد 
 27 خــــلل  اأجـــــرى  اأنـــــه  مونرتوز”  ا�ــــس  ام 
الإيرانية”  الــقــوات  مــع  “ات�سال   85 يــومــا 
عرب  “حتذيرات متبادلة”  اإىل  اأدت  ما  غالبا 
الفرقاطة  منت  على  الل�سلكي.ومن  اجلهاز 
الهاتف مع حمطة  كينغ يف حديث عرب  قــال 

“بي بي �سي” الإذاعية اإن “ذلك يعطي فكرة 
عــن احلــــدة اإنــــه رمّبــــا اأكــــر ممــا �ــســهــدنــاه يف 
الإيرانيني  اأن  “يبدو  الأخرية«.وتابع  الآونــة 
فعلنا  ورّدة  عزميتنا  اختبار  على  م�سّممون 
الربيطاين  القائد  الأحــيــان«.وقــال  اأغــلــب  يف 
املنطقة(  )يف  وجـــودنـــا  اأن  رمّبــــا  “�سيّدعون 
)نتواجد(  اأننا  من  الرغم  على  �سرعي،  غري 
“قد  واأ�ــســاف  دولية”.  مياه  يف  قانونية  بكل 
اإىل  �سريعة لختبار  زوارق  باجتاهنا  ير�سلون 
حتذيراتنا«.والفرقاطة  يف  �سن�سل  حــد  اأي 
املنطقة  اإىل  اأر�سلتها لندن  التي  “مونرتوز” 
يف ني�سان-اأبريل يف مهمة مّدتها ثلث �سنوات، 

بريطانيا  افتتحتها  بــحــريــة  لــقــاعــدة  تــابــعــة 
الــعــام املــا�ــســي يف الــبــحــريــن، وقـــد بــــداأت هذا 
العابرة  الربيطانية  ال�سفن  مبواكبة  ال�سهر 
اإيران  تلويح  عقب  ذلــك  هــرمــز.وجــاء  مل�سيق 
امللكية  البحرية  م�ساعدة  على  انتقامي  بــرد 
الربيطانية،  امل�ستعمرة  ل�سلطات جبل طارق، 
يف احتجاز اإحدى ناقلتها يف 4 متوز-يوليو 
مما  �سوريا  اإىل  النفط  تنقل  باأنها  لل�ستباه 
ي�سكل انتهاكا لعقوبات الحتاد الأوروبي.لكن 
على الرغم من وجود الفرقاطة الربيطانية 
النفطية  الناقلة  اإيــران  اعرت�ست  اخلليج،  يف 
بريطانيا  علم  ترفع  التي  اإمبريو”  “�ستينا 

19 متــوز- عــبــورهــا م�سيق هــرمــز يف  لـــدى 
موانئها.والثنني  اأحد  يف  واحتجزتها  يوليو، 
ا�ستبعدت بريطانيا اإجراء اأي عملية تبادل بني 
ال�سفينتني، وقد اقرتحت ت�سكيل قوة بحرية 
مل�سيق  العابرة  ال�سحن  �سفن  ملواكبة  اأوروبية 
الرئي�س  يــقــود  وقـــت  ذلـــك يف  هـــرمـــز.ويـــاأتـــي 
“�سغوط  حملة  تــرامــب  دونـــالـــد  الأمـــريكـــي 
اإيــران عرب عقوبات اقت�سادية  على  ق�سوى” 
وتـــعـــزيـــز الــــوجــــود الــعــ�ــســكــري الأمــــريكــــي يف 
على  التفاو�س  لإعــادة  طهران  لدفع  املنطقة 
والذي   2015 املربم يف عام  النووي  التفاق 

ان�سحب منه اأحاديا العام املا�سي.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• اإتيان ليفبفر:

على غرار دونالد ترامب، ُيعدُّ بوري�س جون�سون يف 
حملة انتخابية دائمة منذ و�سوله اإىل 10 داونينغ 
قام  الأبي�س،  البيت  يف  تن�سيبه  مت  اإن  ما  �سرتيت. 
الرئي�س الأمريكي ب�سل�سلة من الجتماعات، وح�سم 
مع  والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية  الق�سايا 

الأخذ، ب�سكل دائم، اإعادة انتخابه يف العتبار.
اإل بدعم      بــوريــ�ــس جــونــ�ــســون، الــــذي ل يــحــظــى 
اأعــ�ــســاء حـــزب املــحــافــظــني ونـــوابـــه يف الـــربملـــان يف 
اإنــه يقوم  اإىل هناك.  الوقت احلــايل، مل ي�سل بعد 
اأوًل بحملة لتنفيذ الربيك�سيت باتفاق اأو دون اتفاق 
بحلول 31 اأكتوبر، كما التزم ر�سميا. وهكذا عاد اىل 
متاهات حملة �سابقة، وهي حملة ال�ستفتاء للخروج 
مــن الحتــــاد الأوروبــــــي قــبــل ثـــلث �ــســنــوات، حيث 
دون  الربيك�سيت،  فوائد  تقدير  كبرًيا يف  دوًرا  لعب 
اإعطاء معامل الطريق وطريقة ال�ستخدام، وخداع 
اأن يتبع تلك اخلطوة من  الناخبني حول ما ميكن 

تداعيات.

حتفيز املوازنة م�سموح به
اليوم  عنه  يدافع  الــذي  القت�سادي  امل�سروع  اإن      
يعاين، يف جوانب كثرية، من نف�س الهنات وال�سعف 
“الفر�سة  اغتنام  الـــوزراء  رئي�س  يريد  والــعــاهــات. 
من  اخلـــروج  يــوفــرهــا  الــتــي  الهائلة”  القت�سادية 
ُي�سمح  مل  التي  الأ�سياء  “لفعل  الأوروبـــي،  الحتــاد 
من  الــعــديــد  اأن  اإل  عقود”.  مــنــذ  بــهــا  الــقــيــام  لــنــا 
مــقــرتحــاتــه ل عــلقــة لــهــا بــالــربيــكــ�ــســيــت، وميكن 
تنفيذها يف الإطار احلايل، �سواء تعلق الأمر باإحياء 
الطاقة النووية، اأو ا�ستخدام الكائنات املعدلة وراثًيا 

يف ظروف معينة، اأو اإن�ساء موانئ حرة.
وتفعيل  التق�سف  اإنــهــاء  جون�سون  بوري�س  يريد     
خطة اإنعا�س؟ اململكة املتحدة حرة يف القيام بذلك: 
عملتها  ولــديــهــا  الـــيـــورو،  منطقة  يف  لي�ست  فــهــي 
اأّن  ذلــك،  املــركــزي. والأفــ�ــســل مــن  اخلا�سة وبنكها 
يريد  املدخرات.  بع�س  له  ال�سابقة تركت  احلكومة 
بلده  ال�سرائب جلعل  ال�سابق خف�س  لندن  عمدة 
اأوروبـــا؟ حتى واإن تغري  اأبــواب  مــلذاً �سريبياً على 
اجتاه الريح قليًل اإىل القارة العجوز، فمن الوا�سح 
واأن  اأخــلقــيــة،  اأمنية  يظل  ال�سريبي  التن�سيق  اأن 

ال�سباق نحو اأقل عر�س ت�سعري م�ستمر.

اتفاقيات جتارية وهمية
ميكن  التي  ال�سهرية  التجارية  التفاقيات  تبقى     
الــنــري الأوروبـــــي،  املــتــحــررة مــن  املــتــحــدة،  للمملكة 
بالتاأكيد، ولتحقيق ذلك،  العامل.  اإبرامها مع بقية 
يجب مغادرة الحتاد الأوروبي و�سوقه املوحدة، لكن 
لدولة  ميكن  ل  اأنـــه  على  يتفقون  اخلـــرباء  جميع 
معزولة اأن حت�سل من �سركائها ما ميكن ان يح�سل 
الحتاد  اأن  �سيما  ل  الــعــامل.  يف  اقت�ساد  اأكــرب  عليه 
الأوروبــــــي يــتــفــاو�ــس الــيــوم عــلــى اتــفــاقــات تتجاوز 
التعريفة اجلمركية وتفر�س معايريها التنظيمية 

والجتماعية.
دونالد ترامب  اأن يكون  بوري�س جون�سون،     يريد 
القوة  امتلك  دون  الأخــري،  هــذا  يفعله  ويقوم مبا 
�ــســراب ل  املــتــحــدة.  لــلــوليــات  واملــالــيــة  القت�سادية 
يعمى املركز املايل يف لندن، الذي ي�سعر بالقلق من 
خطر يف ازدياد اي حدوث بريك�سيت دون اتفاق: لقد 
انخف�س اجلنيه يوم الثنني، اإىل اأدنى م�ستوى منذ 

عامني ون�سف العام مقابل الدولر.

الربيك�سيت: �سراب بوري�س جون�سون...!

ترجمة خرية ال�سيباين
-------------------------------------

ليزكو �سحيفة  يف  الدويل  الق�سم  حترير  رئي�س  ليفبفر:   •• اإتيان 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ملنت�سبي  التدريبي  “الربنامج  ناق�س 
لها”  التابعة  والــ�ــســركــات  دبــي  اأنــديــة 
الريا�سي  دبـــي  جمل�س  نظمه  الـــذي 
مدار  على  دبــي  �سرطة  مــع  بالتعاون 
للتوا�سل  الــرئــيــ�ــســة  املـــبـــادئ  يــومــني، 
كما  واجلماهري،  الأندية  بني  الفعال 
املوؤ�س�سات  �سمعة  بــنــاء  اإدارة  نــاقــ�ــس 

الريا�سية يف علقتها بجماهريها.
وحــ�ــســر فــعــالــيــات الـــيـــوم الـــثـــاين من 
اأندية  ملنت�سبي  الــتــدريــبــي  الــربنــامــج 
رحــمــة م�ساعد  اآل  اأمــــان  نــا�ــســر  دبـــي 
الريا�سي، كما  اأمني عام جمل�س دبي 
حتدث خلل اجلل�سات بطي الفل�سي 
ب�سرطة  الأمنية  التوعية  اإدارة  مدير 
املــــهــــري مدير  ـــامل  �ـــس دبـــــي واأحــــمــــد 
بالإنابة  الــريــا�ــســي  الــتــطــويــر  اإدارة 
الإعلم  ق�سم  مــديــر  اخلــاجــة  وعــبــري 
والرائد  الــريــا�ــســي،  دبـــي  يف جمــلــ�ــس 
عــــبــــداهلل طــــار�ــــس مــــن �ـــســـرطـــة دبــــي، 
امل�ست�سارين  مــن  عــدد  ــا  اأيــ�ــسً وح�سر 
القانونيني وم�سوؤويل الأمن ومن�سقي 
الإعلم وو�سائل التوا�سل الجتماعي 
يف الأندية وروؤ�ساء روابط اجلماهري.

وا�ستعر�س اأحمد �سامل املهري وعبري 
بتنظيم  اخلـــا�ـــســـة  املــــبــــادئ  اخلـــاجـــة 

وجماهريها  الأنـــديـــة  بـــني  الــعــلقــة 
الريا�سي  دبــي  جمل�س  و�سعها  الــتــي 
الــوطــنــيــة لدولة  الــقــيــم  اإىل  ا�ــســتــنــاًدا 
وتت�سمن  املتحدة،  العربية  الإمـــارات 
الــتــي يــجــب عــلــى الأندية  الــواجــبــات 
اتباعها  امل�سجعني واجلمهور  وروابط 
للجماهري  الإيــجــابــي  الـــدور  لتفعيل 

الريا�سية.
بالأندية على  املبادئ اخلا�سة  وتن�س 
تفعيل دور الأندية يف توفري اخلدمات 
و�سبل الراحة للجماهري اأيام املباريات 
وطــيــلــة اأيــــام الأ�ـــســـبـــوع، وعــمــل خطة 
لإعلم  والــفــعــال  امل�ستمر  لــلــتــوا�ــســل 
الريا�سية  بـــــالأهـــــداف  اجلـــمـــاهـــري 
وفعاليته  وبــراجمــه  للنادي  ال�سنوية 
ومــــوؤازرة  للح�سور  اجلــمــهــور  ودعـــوة 
الفرق، واحرتام راي اجلماهري وفتح 
طيلة  معهم  امل�ستمر  للتوا�سل  قنوات 
م�سوؤول  وتــكــلــيــف  الــريــا�ــســي  املــو�ــســم 
املــهــمــة وو�ـــســـع خــطــة منا�سبة  بــهــذه 
الرقمية  احلـــلـــول  وتــطــويــر  لـــذلـــك، 
بامللعب لزيادة احل�سور اجلماهريي 
وال�ستثمار الأمثل له، وتنفيذ برامج 
للم�سوؤولية املجتمعية ب�سفة منتظمة 
واإداريــني واحلر�س  مب�ساركة لعبني 
الراغبني من اجلماهري  اإ�سراك  على 
بــهــا، و�ــســع مـــبـــادرات وتــنــفــيــذ برامج 

جـــاذبـــة لــلــجــمــاهــري واحلــــر�ــــس على 
املواطنني  مــــن  عــــددهــــا  يف  الـــــزيـــــادة 

واملقيمني.
وتت�سمن بنود املبادئ اخلا�سة بروابط 
توؤ�س�س  اأن  على  لــلأنــديــة  امل�سجعني 
الأندية روابط اأو جمال�س للم�سجعني 
الإدارة  جمــلــ�ــس  مــــن  بــــقــــرار  دائــــمــــة 
الريا�سية  اأهدافها  حتقيق  يف  ت�ساهم 
واملجتمعية، وتقوم روابط اأو جمال�س 
فئات  كافة  مــع  بالتوا�سل  امل�سجعني 
بهم  بيانات  قــاعــدة  وو�ــســع  امل�سجعني 
وتلقي املقرتحات والأفكار البناءة من 

اجلماهري واإي�سالها للمعنيني، وتكون 
الرتباط  �سابط  بــني  توا�سل  حلقة 
واجلمهور  بــالــنــادي  دبــي  �سرطة  مــن 
لإ�سعاد  املـــلئـــمـــة  الــبــيــئــة  لـــتـــوفـــري 
اجلماهري بالتن�سيق مع النادي. فيما 
تن�س املبادئ اخلا�سة باجلمهور على 
ال�سادرة  والقوانني  الأنظمة  احــرتام 
الت�سجيع  املــخــتــ�ــســة،  اجلـــهـــات  عـــن 
بالإيجابية  والتحلي  ريا�سية  بـــروح 
بالريا�سة كو�سيلة ترفيه  وال�ستمتاع 
وامل�ساهمة  ــنــادي  لــل الـــــولء  مــفــيــدة، 
التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  بــرامــج  يف 

ينظمها، التحلي بامل�سوؤولية يف حالت 
اخل�سارة كما يف حالت الفوز، امل�ساندة 
الدائمة لفرق النادي ملا لهذه امل�ساندة 
حتقيق  يف  كـــبـــري  اإيـــجـــابـــي  دور  مــــن 
الإيجابي  ال�ـــســـتـــخـــدام  الـــبـــطـــولت، 
لــو�ــســائــل الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي دون 
للأفراد  ال�سخ�سية  باحلقوق  امل�سا�س 

والكيانات. 

اإدارة ال�سمعة تعزز قوة املوؤ�س�سة
اإدارة  الفل�سي مدير  بطي  ا�ستعر�س 
خطط  دبي  ب�سرطة  الأمنية  التوعية 

ال�سمعة مع  وبــنــاء  الــفــعــال  الــتــوا�ــســل 
اجلـــمـــاهـــري والـــتـــي تــبــنــى عــلــى اأربــــع 
والعائد  الــهــدف  حتــديــد  هــي  معايري 
التوا�سل مع  والبــتــكــار يف  والأهــمــيــة 
املوؤ�س�سة  �سمعة  وعــــرف  اجلــمــاهــري، 
الإدراكــــي لأعمال  الــعــر�ــس  اأنــهــا  على 
وممار�ساتها  املـــا�ـــســـي  يف  املــوؤ�ــســ�ــســة 
التي  امل�ستقبلية  وتطلعاتها  احلالية 
متتلكها  التي  الكلية  اجلاذبية  ت�سكل 
اإزاء جمهورها الأ�سا�سي عند مقارنتها 
�سمعة  اإدارة  اأن  كــمــا  بــاملــنــافــ�ــســني، 
وات�ساق  وثبات  متا�سك  هي  املوؤ�س�سة 
وا�ستدامة  وتــعــزيــز  لبناء  الن�ساطات 
يف  كانت  �ــســواء  املوؤ�س�سات  وقيمة  قــوة 

القطاع العام اأو اخلا�س.
عاملية  درا�ــســات  اأن  الفل�سي  واأو�ــســح 
املدخلت  مـــن  الــ�ــســمــعــة  اأن  كــ�ــســفــت 
اإدارة  واأن  للموؤ�س�سات،  ال�سرتاتيجية 
داخل  مــن  كـــفـــاءات  تتطلب  الــ�ــســمــعــة 
اإدارة  املـــدخـــل  واأن  ذاتـــهـــا،  املــوؤ�ــســ�ــســة 
تكون  اأن  تــتــطــلــب  املــوؤ�ــســ�ــســة  �ــســمــعــة 
للمتعاملني،  وا�سحة  ا�سرتاتيجيتها 
وا�سحة  الإدارة  عــمــلــيــات  تــكــون  واأن 
لــــلــــجــــمــــهــــور، ومـــــعـــــرفـــــة اجلـــمـــهـــور 
امل�ستهدف وطبيعته، ومعرفة مهددات 
قدرة  للموؤ�س�سة  يــكــون  واأن  ال�سمعة 

على ا�ستثمار فر�س تعزيز �سمعتها.

الأ�سل يف  اأن  الفل�سي  واأو�ــســح بطي 
اإدارة ال�سمعة هو ك�سب ثقة اجلمهور 
اجليد  الت�سال  النادي من خلل  يف 
وبـــنـــاء �ــســمــعــة جـــيـــدة، والــ�ــســمــعــة هي 
نتيجة طبيعية جلودة املنتج واخلدمة 
املوؤ�س�سة  �ــســمــعــة  اأن  كــمــا  املـــتـــمـــيـــزة، 
املتعاملني  خـــلل جتــــارب  مـــن  تــبــنــى 
ور�ــــســــائــــل الـــ�ـــســـركـــة عــــرب مــــبــــادرات 
الــرعــايــة والــدعــم والــعــلقــات العامة 
امل�سوؤولية  وبــرامــج  والدولية  املحلية 
املجتمعية، والتفاعل الإعلمي، وتدار 
�سمعة املوؤ�س�سة من خلل نتائج الأداء 
ال�سلوكيات  املوؤ�س�سة،  وا�سرتاتيجية 

الداعمة واملبادرات املوؤ�س�سية.
�سمعة  بــني  العلقة  الفل�سي  و�ــســرح 
املجتمعية،  ومــ�ــســوؤولــيــتــهــا  املــوؤ�ــســ�ــســة 
الواقع  تــخــاطــب  ال�سمعة  اإدارة  واأن 
واحلـــقـــائـــق والـــتـــ�ـــســـور والنـــطـــبـــاع، 
�سمعتها،  اإدارة  يف  ال�سركة  واأولــويــات 
�سمعة  بناء  يف  ت�ساهم  التي  واملــحــاور 
املـــــــدن، وكـــيـــفـــيـــة مـــواجـــهـــة املـــواقـــف 
احلـــرجـــة؟ وفــر�ــســة ال�ـــســـتـــفـــادة من 
النقاط احلرجة، وا�ستعر�س التجارب 
اجلمهور.  مع  التوا�سل  يف  الناجحة 
وحتـــــــدث الـــــرائـــــد عــــبــــداهلل طـــار�ـــس 
�سابط  دور  عــــن  دبـــــي  �ـــســـرطـــة  مــــن 
�سواء  بها  يقوم  التي  واملهام  الرتباط 

اأو  الإقليمي  اأو  املحلي  امل�ستوى  على 
الـــــدويل، كــمــا ا�ــســتــعــر�ــس املــهــام التي 
�ــســيــكــلــف بـــهـــا مــــراقــــب الـــ�ـــســـرطـــة اأو 
�سابط الرتباط بعد تو�سيات من�سة 
تت�سمن  والــتــي  الــريــا�ــســي  الت�سجيع 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  متابعة 
مع  والتن�سيق  املــهــمــة  املــبــاريــات  قــبــل 
املحرتفني  دوري  ورابـــطـــة  الأنــــديــــة 
لو�سع  الـــفـــعـــالـــيـــة  اأمـــــــن  و�ــــســــابــــط 
الإجراءات الحرتازية �سمن اخلطط 

الأمنية اإذا تطلب الأمر.
بناء  التدريبي  الربنامج  تنظيم  ومت 
الت�سجيع  “من�سة  تــو�ــســيــات  عــلــى 
حتاور  فيها  التقى  الــتــي  الريا�سي” 
فــيــهــا مــتــحــدثــني مــــن جمــلــ�ــس دبي 
دبي  واأنــديــة  دبــي  و�ــســرطــة  الريا�سي 
واحتــــــاد كــــرة الـــقـــدم ورابــــطــــة دوري 
الإعلمية  واملــوؤ�ــســ�ــســات  املــحــرتفــني 
وعـــــــدد مــــن الـــكـــتـــاب واملـــــوؤثـــــريـــــن يف 
التوا�سل الجتماعي، ويهدف  و�سائل 
اإىل و�سع منهجية وا�سحة  الربنامج 
لـــتـــوطـــيـــد الــــعــــلقــــة بـــــني الأنـــــديـــــة 
ال�سورة  يــعــكــ�ــس  ممــــا  واجلــــمــــاهــــري 
العربية  الإمــــارات  لــدولــة  احل�سارية 
املــتــحــدة، واأقــيــمــت فــعــالــيــاتــه يف مقر 
جمل�س دبــي الــريــا�ــســي يــومــي 29 و 
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•• دبي -الفجر

 تــتــجــه بــو�ــســلــة �ــســفــراء الإمـــــارات 
اإىل  تيم  الفيكتوري  جنوم موؤ�س�سة 
اأقدم مدنها  الرويج وحتديدا اإىل 
والقارة الأوروبية مدينة تون�سبريغ 
غد  يوم  من  اعتبارا  حتت�سن  التي 
اجلــمــعــة وحــتــى يـــوم الأحــــد املقبل 
مــنــافــ�ــســات اجلــــولــــة الـــثـــانـــيـــة من 
ال�سريعة  لــلــزوارق  الــعــامل  بطولة 
-فورمول-2 والتي ت�سهد ح�سورا 
اأبوظبي  بـــارزا مــن فرقي  اإمــاراتــيــا 

وال�سارقة.
الـــفـــيـــكـــتـــوري تيم  ويـــــاأمـــــل جنـــمـــا 
قائد  املن�سوري  من�سور  املت�سابق 

واأحــــمــــد   27 فــــيــــكــــتــــوري  زورق 
 4 الــفــهــيــم قــائــد زورق فــيــكــتــوري 
مياه  يف  طــيــبــة  نــتــائــج  حتــقــيــق  يف 
الأوروبي  القطر  الأقــدم يف  املدينة 
جنوب �سرق الرويج والتي ت�ستهر 
باملتاحف والقلع القدمية واملباين 
بــالــقــرب مـــن م�سيف  الــتــاريــخــيــة 

اأو�سلو.
ويتطلع الثنائي املن�سوري والفهيم 
وحت�سني  جيدة  نتائج  حتقيق  اإىل 
يف  عليه  كــانــا  عــمــا  الـــزورقـــني  اأداء 
فيها  حــقــق  والــتــي  الأوىل  اجلــولــة 
تعر�س  فيما  ع�سر  ال�سابع  املــركــز 
التجارب  يف  لـــلنـــقـــلب  الــفــهــيــم 
ومل  ال�سباق  يــوم  �سباح  الر�سمية 

يتمكن من خو�س ال�سباق الرئي�س 
يف اأول ظهور �سمي له يف هذه الفئة 
بــعــد تـــاألـــقـــه الـــعـــام املـــا�ـــســـي وهـــذه 
للزوارق  العاملية  اجلائزة  يف  ال�سنة 

ال�سريعة -اأف 4 اأ�س-.
لفريق  الـــفـــنـــي  اجلـــــهـــــاز  وعــــمــــل 
املا�سية  الفرتة  يف  تيم  الفيكتوري 
على حت�سني اأداء الزورقني واللذين 
تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  يف  �سنعا 
مـــن اجــــل حتــقــيــق �ــســرعــات جيدة 
والتي  املــ�ــســاركــة  الـــــــزوارق  تـــقـــارع 
تفوقت خلل اللفات بفارق ثانيتني 
يف عدد من اللفات وهو اأمر بحدث 
�سباقات  حتديات  يف  كثريا  الــفــارق 

الفورمول2.

تيم غدا  الفيكتوري  فريق  ويدخل 
اجلــمــعــة حتـــديـــا مـــن نــــوع اآخـــــر يف 
العامل  بطولة  من  الثانية  اجلولة 
ري�س  مــاتــ�ــس  �ــســبــاق  وهـــو   2019
الذي يقام يف املدينة الرويجية كل 
عام من اأجل زيادة الإثارة وحتفيز 
يع�سق هذه  الــذي  الكبري  اجلمهور 
ويعرف  الــــرويــــج  يف  الـــ�ـــســـبـــاقـــات 

اأبطالها عن ظهر قلب.

ال�سباق  مــ�ــســافــة  طـــول  يبلغ 
مرتًا  1510

وتعد لفة ال�سباق يف اجلولة الثانية 
من بطولة العامل للزوارق ال�سريعة 
ت�ست�سيفها  الــتــي  -فورمول-2 

مدينة تون�سبريغ الرويجية والتي 
مرتا   1510 اإىل  طــولــهــا  يــ�ــســل 
الأوىل  نوعا ما من اجلولة  اأق�سر 
لتفيا  يف  جــرت  التي  والفتتاحية 
 2000 اإىل  و�سلت  والتي  موؤخرا 
مرت مما يجعل التحدي يكرب اأمام 

امل�ساركني.

اأكرث من 25قاربًا عدد الزوارق 
امل�ساركة

ويناف�س الثنائي املن�سوري والفهيم 
الزوارق امل�ساركة والتي يفوق عددها 
25 زورقا من خمتلف قارات العامل 
يف  مناف�سات ت�سفيات اأف�سل زمن 
ال�سبت  بعد غد  يــوم  �ستقام  والتي  

فيما  خا�سة  بطولة  تعترب  والــتــي 
�سيكون الرهان كبريا على املراحل 
الرئي�س  ال�سباق  يــوم  �ستقام  التي 
املراحل  مــن  عـــددا  وت�سهد  الأحــــد 
ياأتي  والــذي  ال�سباق  انطلق  قبل 

كم�سك ختام للجولة الثانية.

واأعرب حريز املر حممد بن حريز 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس 
اأمنياته  عــــن  تـــيـــم  الـــفـــيـــكـــتـــوري 
تيم  الــفــيــكــتــوري  موؤ�س�سة  لثنائي 
املن�سوري  مــنــ�ــســور  املــتــ�ــســابــقــني 
27 واأحمد الفهيم  قائد فيكتوري 

وكذلك   4 فــيــكــتــوري  زورق  قــائــد 
اأبوظبي  يف  الإمــــارات  فــرق  ممثلي 
مناف�سات  يف  بالتوفيق  والــ�ــســارقــة 
العامل  بطولة  من  الثانية  اجلولة 
غــدا يف  تــبــداأ  والــتــي  -فورمول-2 

مدينة تون�سبريغ.

املن�سوري والفهيم ي�سعيان ملقارعة اأبطال العامل

 فيكتوري 27 و4 اإىل تون�سبريغ خلو�س ثانية جولت فورمول 2
:مات�س ري�س وت�سفيات الزمن والرئي�سي  الأزرق  للفريق  حتديات   3

اأندية دبي تر�سم خطط التوا�سل الفعال مع جماهريها

•• ال�شارقة-الفجر

الثقافة  نـــ�ـــســـر  عـــلـــى  مـــنـــه  حــــر�ــــســــاً 
وان�سجاماً  الأطــفــال،  بــني  الريا�سية 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  روؤيـــة  مــع 
امل�ستمر  التطوير  اإىل  الرامية  املـــراأة 
م�ستويات  اأعــلــى  وتفعيل  لــلــمــهــارات، 
اجلــــــــودة والـــتـــمـــّيـــز، خــ�ــســ�ــس نــــادي 
التابع  املـــــــــراأة  لـــريـــا�ـــســـة  الـــ�ـــســـارقـــة 
الأطفال  لتدريب  لعباته  للموؤ�س�سة، 
الذي  الــ�ــســيــفــي  للمخيم  املــنــتــ�ــســبــني 
وي�ستمر  مـــوؤخـــراً  فعالياته  انطلقت 
حتى 29 اأغ�سط�س، بهدف ال�ستفادة 
بيئة  وتــوفــري  ال�سيفية،  العطلة  مــن 
الريا�سات  ملمار�سة  ملئمة للأطفال 

املتنوعة املف�سلة لديهم. 
للمخيم  املنت�سبون  الأطــفــال  ويتلقى 
تدريبات  املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة  تــنــظــمــه  الــــــذي 
ريا�سية على �سعيد �ست األعاب وهي: 
كــــرة الــ�ــســلــة، والـــطـــائـــرة، واملــــبــــارزة، 
والقو�س  الطاولة،  وكــرة  والكاراتيه، 
امل�ساركون  ي�ستفيد  حــيــث  والــ�ــســهــم، 
ومهاراتهّن  الــلعــبــات  خــــربات  مـــن 
مبا يحفز مواهبهم البدنية والفنية، 
اأهم  تبني  نحو  توجيههم  جانب  اإىل 
التقنيات واملهارات الريا�سية اللزمة 
لتطوير قدراتهم و�سقل خرباتهم يف 

جمال اللعبة.
وحــــول هـــذه اخلــطــوة الـــواعـــدة التي 
اأ�سارت  والـــنـــادي،  املــوؤ�ــســ�ــســة  تــقــدمــهــا 
يف  ت�سويق  تنفيذي  الــعــيــدرو�ــس  اأمـــل 
ال�سارقة  مــوؤ�ــســ�ــســة  اأن  اإىل  املــوؤ�ــســ�ــســة 
لريا�سة املراأة حتر�س على ال�ستثمار 
قدراتهم  وتنمية  الــواعــدة  بالطاقات 
ال�سبل  ب�ستى  الريا�سية  واإبداعاتهم 
واأكرها تطوراً، لفتة اإىل اأن الفر�سة 

امل�ساركني  لــلأطــفــال  منــنــحــهــا  الــتــي 
اأنف�سهم  والأطـــفـــال  لــلعــبــات  مهمة 
تــ�ــســاعــف مــن خـــربة اللعبات  فــهــي 
اأكر،  التدريبي  املجال  من  وتقّربهّن 
الأطفال  وقـــدرات  طاقات  من  وتنمي 
بــ�ــســكــل فـــاعـــل ومـــهـــاري عــلــى �سعيد 

الألعاب التي يرغبون مبمار�ستها. 
موؤ�س�سة  “تنتهج  العيدرو�س:  وتابعت 
ـــــادي  الـــ�ـــســـارقـــة لـــريـــا�ـــســـة املـــــــــراأة ون

ا�سرتاتيجية  املــراأة  لريا�سة  ال�سارقة 
ربط  اإىل  خللها  من  تهدف  تنموية 
اجلهود التي تقوم بها على مدار العام 
تــزدهــر يف  الــتــي  التنموية  بــاملــ�ــســاريــع 
اإمارة ال�سارقة، لإمياننا باأن الريا�سة 
اأهـــم املــظــاهــر احل�سارية  واحـــدة مــن 
رئــيــ�ــســيــاً يف تقوية  لــلــ�ــســعــوب، ولعـــبـــاً 
الــعــلقــات الجــتــمــاعــيــة، نــاهــيــك عن 
دورها املهم يف تعليم الأفراد التعاون، 

وال�سرب، والتناف�س ال�سريف، كل هذه 
لعباتنا  نــقــدم  لأن  دفعتنا  الــعــوامــل 
املــــوهــــوبــــات �ـــســـاحـــبـــات الإجنـــــــــازات 
للمخيم  املنت�سبني  الأطــفــال  لتدريب 
وتهيئتهم ليكونوا عنا�سر فاعلة قادرة 
يف  الريا�سية  احلمهم  حتقيق  على 

امل�ستقبل على اكمل وجه«. 
وي�سارك يف املخيم الذي يقام يف مرافق 
نادي موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة، 

الأطفال من خمتلف الفئات العمرية، 
 9-5“ مــن  الأولد  ي�ستهدف  حــيــث 
اأعوام” والفتيات من “5-15 عاماً”، 
لزيادة الوعي لديهم باأهمية ممار�سة 
حياتهم  مــن  جــزء  وجعلها  الــريــا�ــســة 
لتفريغ  فر�سة  ومينحهم  الــيــومــيــة، 
طاقاتهم واإظهار قدراتهم الفردية يف 

خمتلف الأن�سطة الريا�سية.
متنوعة  جمـــمـــوعـــة  املـــخـــيـــم  ويــــقــــدم 

والفنية  الــريــا�ــســيــة  الأنــ�ــســطــة  مـــن 
وكرة  ال�سلة،  كــرة  ومــنــهــا،  الإبــداعــيــة 
والكاراتيه،  الـــقـــدم،  وكـــرة  الــطــائــرة، 
القو�س  الـــطـــاولـــة،  وكـــــرة  واملـــــبـــــارزة، 
وال�سهم وح�س�س لياقية بدنية ، كما 
وح�س�س  تناف�سية  مــبــاريــات  يــنــظــم 
طـــبـــخ، وفـــنـــون وحـــــرف يــــدويــــة، اإىل 
الرحلت  مــن  لــعــدد  تنظيمه  جــانــب 
الوجهات  خمــتــلــف  اإىل  الــرتفــيــهــيــة 

ودبي،  ال�سارقة  اإمارتي  يف  الرتفيهية 
الغرفة  الق�سباء،  اأبرزها م�سرح  ومن 
ومتحف  ال�سارقة،  اأكــواريــوم  املــاطــرة، 
دولفيناريوم،  ودبي  العلمي،  ال�سارقة 
واك�سبو 2020، ومركز ال�ستك�ساف، 
اإىل جانب اإقامة حفل ختامي يت�سمن 
بني  وتــدريــبــات  ومناف�سات  م�سابقات 
جميع املجموعات امل�ساركة، وم�سابقات 
قراءة باللغتني العربية والجنليزية، 

وم�سابقات األعاب الذكاء.
ال�سارقة  موؤ�س�سة  اإن�ساء  اأن  اإىل  ي�سار 
لــريــا�ــســة املـــــراأة جـــاء بــر�ــســوم اأمريي 
اأ�سدره �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بــن  �سلطان 
ال�سارقة،  حـــاكـــم  الأعــــلــــى  املــجــلــ�ــس 
تتمتع  حـــيـــث   ،2016 نـــوفـــمـــرب  يف 
والإداري،  املـــــــــايل  بــــال�ــــســــتــــقــــلل 
والأهلية  العــتــبــاريــة  وبال�سخ�سية 
الكاملة، لإجراء الت�سرفات القانونية 
اأن  على  اأهــدافــهــا،  لتحقيق  الــلزمــة 
ترتاأ�س املوؤ�س�سة قرينة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخة جواهر  ال�سارقة، �سمو  حاكم 
بنت حممد القا�سمي، وتعاونها جلنة 
الرئي�س  من  بقرار  ت�سكل  ا�ست�سارية 
ذوي  مــن  اأعــ�ــســاء  ع�سويتها  يف  ت�سم 
اخلــــربة والـــكـــفـــاءة يف جمــــالت عمل 

املوؤ�س�سة.

تتوا�سل فعالياته ال�سيفية حتى 29 اأغ�سط�س اجلاري

اأطفال خميم »ال�سارقة لريا�سة املراأة« يتدربون على اأيدي بطالتها 

• تدريبات على �سعيد األعاب كرة ال�سلة، والطائرة، واملبارزة، والكاراتيه، وكرة الطاولة، والقو�س وال�سهم
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••  ال�شارقة -الفجر

ال�سارقة  نــــادي  اإدارة  جمــلــ�ــس  بــحــث 
املدرجة  امللفات  مــن  عـــدداً  الريا�سي 
على جدول اأعمال اجتماع لتقييم اأداء 
م�ستجدات  واآخــر  والإدارات  ال�سركات 
جتــهــيــزات وا�ــســتــعــدادات جــمــيــع فرق 
لــلــمــو�ــســم اجلــديــد -2019  الـــنـــادي 

 . كافة  الألعاب  يف   2020
واعتمد املجل�س تو�سيات جلنة النظام 
والتي  لــلــنــادي،  والإداري  الأ�ــســا�ــســي 
عف�سان،  بــن  �سعيد  نــا�ــســر  يــراأ�ــســهــا 
ـــنـــادي، حـــيـــث تعد  ـــل الأمـــــــني الــــعــــام ل
خـــطـــوة طموحة  الــلــجــنــة  خمـــرجـــات 
يف  الريا�سي  ال�سارقة  نــادي  بها  يقوم 
بالدولة،  الريا�سية  الأنــديــة  مقدمة 
يف اإطــــار حــر�ــس نـــادي الــ�ــســارقــة على 
والتكيف  املــوؤ�ــســ�ــســي  الأداء  تــطــويــر 

اجلديدة  والــقــوانــني  الت�سريعات  مــع 
املنظمة للهيئات والكيانات الريا�سية، 
الــلــجــنــة تــ�ــســور �سامل  وقــــد قـــدمـــت 
للهيكل التنظيمي للنادي، من اعتماد 
واعتماد  والإدارات  الــ�ــســركــات  هيكل 
اللوائح املالية ولوائح ومعايري املوارد 
اإدارات  و�سلحيات  ومــهــام  الب�سرية 

و�سركات النادي. 
جـــاء ذلـــك خـــلل الجــتــمــاع الــــدوري 
ملجل�س اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي، 
ب�سركة  الــــنــــادي  مبـــقـــر  عـــقـــد  الــــــذي 
ال�ــــســــتــــثــــمــــار،يــــوم الأحــــــــد املـــا�ـــســـي، 
احل�سان  عبيد  �سامل  �سعادة  برئا�سة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي، 
ال�سارقة الريا�سي، وبح�سور  حممد 
جمعة بن هندي نائب رئي�س جمل�س 
عف�سان  بــن  �سعيد  ونــا�ــســر  الإدارة، 
�سعيد  وعبيد  لــلــنــادي،  الــعــام  الأمـــني 

القانوين،  املكتب  رئي�س  ال�سام�سي، 
والتعاقدات،  الحـــرتاف  جلنة  رئي�س 
�سركة  رئـــيـــ�ـــس  مـــ�ـــســـبـــح  حمـــ�ـــســـن  و 
كــــرة الــــقــــدم، و�ــســعــيــد مــطــر فــــريوز، 
رئــيــ�ــس املـــركـــز الإعــــلمــــي، و حممد 
الألعاب  اإدارة  رئي�س  احل�سان،  عبيد 
اجلماعية، واإبراهيم اجلروان، رئي�س 
�سليمان  واملهند�س  ال�ستثمار،  �سركة 
اإدارة  رئي�س  الهاجري،  عبدالرحمن 

الألعاب الفردية. 
كما اطلع جمل�س الإدارة على تقارير 
الــنــادي حــول ملف  اإدارات  مــن جميع 
الـــتـــعـــاقـــدات اجلــــديــــدة املـــمـــيـــزة هذا 
املو�سم، لكافة الفرق الريا�سية يف كرة 
القدم وكرة اليد وكرة ال�سلة والألعاب 
الفنية  للحتياجات  وفــقــاً  الــفــرديــة، 
التي حددتها اللجان الفنية املخت�سة، 
ومــتــطــلــبــات الأجـــهـــزة الــفــنــيــة للفرق 

الريا�سية. 
تدعيم  مــوا�ــســلــة  عــلــى  املجل�س  واأكــــد 
الإدارات  كـــافـــة  مــتــطــلــبــات  وتـــوفـــري 
مكت�ساباتها  على  للحفاظ  الريا�سية 
لأ�ستمرار  الــنــادي،  تطلعات  وحتقيق 
الـــنـــتـــائـــج املـــبـــهـــرة الــــتــــي حــقــقــهــا يف 
الـــريـــا�ـــســـيـــة على  جـــمـــيـــع الألــــــعــــــاب 
اأجل  الأخــرييــن، مــن  املو�سمني  مــدار 
احلفاظ على م�سرية جناح فرق نادي 
ال�سارقة الريا�سي، الذي يناف�س على 
من�سات التتويج واملراكز الأوىل يف كل 

امل�سابقات. 
اإعداد  خطط  اعــتــمــاد  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
ومــعــ�ــســكــرات الــفــرق الــريــا�ــســيــة، مبا 
والتي  اخلـــارجـــيـــة  املــعــ�ــســكــرات  فــيــهــا 
ال�سنية يف  املراحل  املو�سم  �سملت هذا 
ت�سهدها  نوعية  نقلة  يف  الــقــدم،  كــرة 
الريا�سية  الـــفـــرق  حتــ�ــســريات  اآلـــيـــة 

ا�ستعداداً  لــلــكــيــان،  ا�ستثنائي  ملــو�ــســم 
ل�ــســتــحــقــاقــات قـــاريـــة وعــربــيــة حيث 
القدم  لــكــرة  الأول  الــفــريــق  يــخــو�ــس 
اآ�سيا  اليد بطولة   كــرة  رجــال  وفريق 
لــلأنــديــة الأبــــطــــال، ويــ�ــســارك فريق 
رجال كرة ال�سلة يف البطولة العربية 
اأكتوبر  بــاملــغــرب  الأبـــطـــال  لــلأنــديــة 
م�ساركات  اأجــنــدة  على  عــلوة  املقبل، 

الألعاب الفردية الدولية.
نــاقــ�ــس املــجــتــمــعــون اخلطة  وكـــذلـــك 
للمو�سم  والت�سويقية  ال�ــســتــثــمــاريــة 
ال�سارقة  �سركة  مــن  املــقــدمــة  املــقــبــل، 
لل�ستثمار “ ا�ستثمار”، واأثنى املجل�س 
على اأداء ال�سركة بعد جناحها يف جلب 
ا�ــســتــثــمــار نـــوعـــي مـــع �ــســركــة » جلام 
ريا�سية  �سالة  اإنــ�ــســاء  يف   » للريا�سة 
الدولة،  داخــل  نوعها  الأوىل من  تعد 

مبقر النادي يف منطقة احلزانة.

قرارات 
ال�سارقة  نــــادي  اإدارة  جمــلــ�ــس  اتــخــذ 
الــقــرارات خلل  مــن  الريا�سي عـــدداً 

اجتماعه الدوري امل�سار اإليه، منها.
�سركة  ت�سكيل  على  تعديلت  اإجـــراء 
برئا�سة  الــقــدم،  لــكــرة  ال�سارقة  نـــادي 
حمــ�ــســن مــ�ــســبــح، وعــ�ــســويــة كــل من، 
نــا�ــســر �ــســعــيــد بـــن عــفــ�ــســان، حممد 

�سالح  اإبـــراهـــيـــم  ــــوزجنــــال،  ب �ــســعــيــد 
�سمبيج، ر�سا عبا�س.

بن  �سيف  اإبراهيم  تعيني  اعتماد      -
غـــافـــان، مـــديـــراً لــ�ــســوؤون الحــــرتاف 
ب�سركة  الــتــعــاقــدات  لــلــجــنــة  ومـــقـــرراً 
مـــــن جمل�س  مــــــعــــــاراً  الــــــقــــــدم،  كــــــرة 
الــ�ــســارقــة الــريــا�ــســي. واإنــ�ــســاء رابطة 
الريا�سي،  ال�سارقة  نـــادي  م�سجعني 

مبــا يــتــنــا�ــســب مــع تــوجــيــهــات جمل�س 
املنظمة  واللوائح  الريا�سي  ال�سارقة 
لروابط امل�سجعني، ومبا يلبي تطلعات 

جماهري النادي. 
املركز  اإعـــادة هيكلة  املجل�س  قــرر      -
الإعــــلمــــي لـــلـــنـــادي واعـــتـــمـــاد خطة 
الــتــطــويــر املــقــدمــة مــن �ــســعــادة �سعيد 

مطر، رئي�س املركز الإعلمي.

•• ر�شالة �شلوفينيا-الفجر:

القدم  لــكــرة  الأول  الــفــريــق  تــعــادل 
ال�سعودي،  الفتح  مع  العني  بنادي 
�سلبياً دون اأهــداف وذلك يف املباراة 
الفريقني  جــمــعــت  الـــتـــي  الــــوديــــة 
ملعب  على  الأول  اأم�س  يــوم  م�ساء 
�سمن  ب�سلوفينيا  رادغـــنـــا  غــرنــيــا 
املرحلة الثانية من مع�سكر الفريق 

اخلارجي.
وحر�س ع�سوا جمل�س اإدارة �سركة 
نادي العني لكرة القدم، �سامل حممد 
الظاهري  غمران  ومطر  اجلنيبي، 
بني  التذكارية  الـــدروع  تبادل  على 
�سوطي املباراة مع املهند�س �سعد بن 
نادي  رئي�س  العفالق،  عبدالعزيز 

الفتح ال�سعودي.
ليكو  اإيفان  الكرواتي،  املــدرب  وكان 
 22 قــد اخــتــرب يف مــواجــهــة الفتح 
الأول  الــ�ــســوط  يف  دفـــع  اإذ  لعـــبـــاً، 
علي  عـــيـــ�ـــســـى،  “خالد  مــــن  بـــكـــل 
مهند  اأحمد،  اإ�سماعيل  احليظاين، 
�ـــســـامل الـــعـــنـــزي، �ـــســـامل عـــبـــداهلل، 
فــلح ولــيــد، حممد هـــلل، حممد 
البلو�سي،  خـــالـــد  عـــبـــدالـــرحـــمـــن، 
معروف”،  وجــمــال  خلفان  حممد 
بينما تاألفت ت�سكيلة ال�سوط الثاين 
“حممد �سعيد بو�سندة، �سعيد  من 
جمعة، حممد علي �ساكر، ت�سوكا�سا 
�سيوتاين، حممد فايز، يحيى نادر، 
عبداهلل،  حمــ�ــســن  بـــرمـــان،  اأحـــمـــد 
كانيدو  كايو  مــزيــان،  عبدالرحمن 

ولبا كودجو«.

ليكو: ثالثة اأيام لي�ست كافية 
ـــان درجـــة  لــبــلــوغ لبـــا ومـــزي

الن�سجام
اإيــفــان ليكو، املدير  اأكــد الــكــرواتــي، 
فــريــقــه مطالب  اأن  لــلــعــني،  الــفــنــي 
املرحلة  هــــذه  يف  الــعــمــل  مبــتــابــعــة 
للمو�سم  الإعــــــــــــداد  مـــــن  املـــهـــمـــة 
الــريــا�ــســي اجلـــديـــد، مــو�ــســحــاً اأن 
كان  الــ�ــســعــودي  الــفــتــح  اأمــــام  الأداء 
كودجو  لبــا  الثنائي  اأن  بيد  جيداً، 
وعبدالرحمن مزيان لديهما ثلثة 
وهــمــا يف  الــفــريــق  اأيــــام يف مع�سكر 
حاجة اإىل املزيد من التدريبات من 

التجان�س  درجة  اإىل  الو�سول  اأجل 
املطلوبة وكما ذكرت لكم اأن الهدف 
الودية  املـــبـــاريـــات  مـــن  الأ�ـــســـا�ـــســـي 
يكمن يف الوقوف على مدى تطبيق 
هذه  مثل  يف  للتدريبات  اللعبني 
املواجهات ولقد مل�ست مردوداً طيباً 

من اجلميع«.
الفرتة  حــول  �ــســوؤال  على  وتعليقاً 
املع�سكر،  يف  فريقه  اأم�ساها  الــتــي 
ان�سمام  عــــدم  اأن  “املوؤكد  قـــــال: 
بداية  مــع  “الدوليني”  اللعبني 
فــــرتة الــتــحــ�ــســري بـــالإ�ـــســـافـــة اإىل 
الــتــحــاق لبـــا ومـــزيـــان قــبــل ب�سعة 
اأيام، من العوامل التي تدفعنا اإىل 
تدريباتنا  لأن  اجلــهــود  م�ساعفة 
�سفوف  اكتمال  مــع  بـــداأت  الفعلية 
وجدية  بقوة  معاً  و�سنعمل  الفريق 
عــلــى حتــقــيــق اأهــدافــنــا املـــرجـــوة يف 

املو�سم اجلديد«. 

خرجنا  اأحـــمـــد:  اإ�ــســمــاعــيــل 
جتربة  من  املرجوة  باملكا�سب 

الفتح الودية
اإ�سماعيل  الــعــني،  قــال قــائــد فــريــق 
الثالثة  الودية  التجربة  اإن  اأحمد، 
ال�سعودي  الــفــتــح  اأمــــــام  لــلــفــريــق 
كانت جيدة، وقدم اجلميع مردوداً 
الودية  املباراة  واأن  خ�سو�ساً  طيباً، 

ظروف  ب�سبب  تكتمل  مل  الــثــانــيــة 
الطق�س املتمثلة يف هطول الأمطار 
املـــ�ـــســـحـــوبـــة بـــحـــبـــات الــــــــربد، ويف 
باملكا�سب  الفريق خرج  اأن  اعتقادي 
املرجوة من اللقاء على ال�سعيدين 

الفني والبدين.
زملئي  جــمــيــع  اأ�ـــســـكـــر  واأكـــــمـــــل: 
الــذيــن دفــع بهم املدرب  الــلعــبــني 
عــلــى مـــدار الــ�ــســوطــني عــلــى الأداء 
بتحقيق  للجميع  التوفيق  واأمتنى 
املكا�سب املطلوبة خلل هذه املرحلة 
للمو�سم  الــتــحــ�ــســري  مـــن  املــهــمــة 
اأن  اعتقادي  ويف  اجلديد  الريا�سي 
املع�سكر  يف  الفريق  اأداء  مــوؤ�ــســرات 
بالتزام  يــعــمــل  والـــكـــل  اإيـــجـــابـــيـــة، 
وجدية واأكملنا املرحلة الأوىل التي 
للربنامج  وفــقــاً  النم�سا  �سهدتها 
املــحــدد مــن املـــدرب وحــالــيــاً من�سي 
يف املرحلة الثانية ومع نهاية فرتة 
الإعداد اأمتنى اأن ي�سل الفريق اإىل 

درجة اجلاهزية املطلوبة«.

مواجهة  اأول  تنقل  العني  قناة 
ح�سرية على الهواء مبا�سرة

على  الفتح  اإدارة  ي�سكر  ال�سهباين 
التجاوب مع رغبة اجلماهري

حممد ال�سام�سي: فخور بامل�ساهمة 
يف هذا احلدث التاريخي املهم 

للإعلم،  العني  موؤ�س�سة  ا�ستهلت 
مرحلة  الأول،  اأمـــ�ـــس  يــــوم  مــ�ــســاء 
البث “احلي” وجنحت يف نقل اأول 
عرب  مبا�سرة،  الــهــواء  على  مــبــاراة 
“للزعيم”  التلفزيونية  العني  قناة 
وذلك  ال�سعودي  الفتح  نــادي  فريق 
م�ساء  جرت  التي  الودية  املباراة  يف 
يوم اأم�س على ملعب غرنيا رادغنا 
الثانية  املرحلة  �سمن  ب�سلوفينيا 

من برنامج املع�سكر اخلارجي.
اأم�س  يـــــوم  مـــواجـــهـــة  اأن  وبــــرغــــم 
تاريخية  تعد  اأنها  بيد  وديــة،  كانت 
التلفزيونية  العني  لقناة  بالن�سبة 
اأخـــــــــرياً عرب  اإطــــلقــــهــــا  الـــتـــي مت 
باقات  عـــلـــى   710 رقـــــم  الـــــــرتدد 
التجربة  متــثــل  لأنـــهـــا   »eLife«
للقناة  “احلي”  الــبــث  يف  الأوىل 
والتي نقلت املباراة للجماهري خارج 
املتوفرة  الــدولــة عــرب روابـــط البث 
للنادي  الــر�ــســمــيــة  احلــ�ــســابــات  يف 
الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  على 
وموقع القناة على �سبكة النرتنت، 
حممد  القدير،  الإمــاراتــي  ب�سوت 

ال�سام�سي.
الظاهري  عــبــيــد  مـــطـــر  واأعـــــــــرب 
الفريق  مـــديـــر  “ال�سهباين”، 
العني،  بــنــادي  الــقــدم  لــكــرة  الأول 
عـــن بـــالـــغ تــقــديــره لــرئــيــ�ــس نـــادي 

“�سعد  املهند�س  الــ�ــســعــودي،  الفتح 
واإدارة  الــعــفــالــق  عــبــدالــعــزيــز  بـــن 
الغوينم،  اأحـــمـــد  يف  ممــثــلــة  الـــكـــرة 
الإعلمي  واملن�سق  الفريق،  مدير 
الراقي  التعامل  على  املــري  �سالح 
بــعــد موافقة  وذلــــك  والحـــــــرتايف، 
التلفزيوين  الــنــقــل  عــلــى  الإدارة 
للمباراة الودية بني الناديني والتي 
مبدئياً  بــثــهــا  رفـــ�ـــس  مت  قـــد  كــــان 
لأ�سباب  املناف�س  الفريق  قبل  مــن 
الطيبة  العلقات  اأن  موؤكداً  فنية، 
ال�سعودية  الأنــديــة  بني  والوطيدة 
اأ�ــســمــى معاين  والإمــاراتــيــة جت�سد 
مفاهيم  وتــر�ــســخ  والإخـــــــاء  الــنــبــل 
عـــــامل كرة  الـــريـــا�ـــســـيـــة يف  الـــــــروح 

القدم.
وبـــدوره قــال معلق املــبــاراة، حممد 
للتعليق  اختياري  “اإن  ال�سام�سي: 
على اأول مباراة تبث على قناة العني 
بالن�سبة  كبري  �سرف  التلفزيونية 

تاريخي مهم  حــدث  تعد  كونها  يل 
املواجهة ودية واأود  حتى وان كانت 
القناة  اأمر  القائمني على  اأ�سكر  اأن 
ل�سخ�سي  الــــدعــــوة  تـــوجـــيـــه  عـــلـــى 
عمل  فريق  مع  امل�ساهمة  اأجــل  من 
تقدمي  يف  للإعلم  العني  موؤ�س�سة 
خــــدمــــة اإعــــلمــــيــــة ممــــيــــزة لأهــــل 
كل  “الزعيم” يف  املــديــنــة وحمــبــي 
مكان واأمتنى اأن اأكون قد وفقت يف 
خال�س  مــع  يل  اأوكــلــت  التي  املهمة 
للموؤ�س�سة  الـــ�ـــســـادقـــة  ـــيـــات  الأمـــن
والقائمني عليها بالتوفيق والنجاح 
وحتقيق الأهداف املرجوة من هذا 

العمل الكبري«.
واأكمل: املوؤكد اأن العني الذي احتفل 
املا�سي  العام  يف  الذهبي  باليوبيل 
ا�ستثنائية  احتفاليته  والذي جاءت 
عرب الأداء امل�سرف والنتائج القوية 
الإمارات  للأندية  العامل  كاأ�س  يف 
عندما اإجنازاً غري  وذلك   ،2018

الــ�ــســعــيــديــن املحلي  مــ�ــســبــوق عــلــى 
العامل  لبطل  كو�سيف  واخلليجي 
اأنــه كان  ريــال مــدريــد، يف اعتقادي 
اأن يــواكــب عــلمــات التطور  لــزامــاً 
كناٍد عاملي له مكانته املرموقة على 
واملوؤكد  والعاملي  القاري  امل�ستويني 
اإعلمية  مــنــظــومــة  اإطــــلقــــه  اأن 
متكاملة تت�سق مع طموحات قيادة 
الكبري  الـــريـــا�ـــســـي  الـــ�ـــســـرح  هـــــذا 
وتطلعات جماهريه الغفرية حملياً 

وخارجياً«.
وزاد: قناة العني قادرة على تقدمي 
كونها  وخمــتــلــف،  متميز  حمــتــوى 
معنية بتغطية الأحــداث يف النادي 
التي  الــفــعــالــيــات  كــافــة  اإىل جــانــب 
وعك�س  اخل�سراء  املدينة  ت�سهدها 
والتجارية  الــ�ــســيــاحــيــة  اأنــ�ــســطــتــهــا 
والجــــتــــمــــاعــــيــــة والقــــتــــ�ــــســــاديــــة 
والريا�سية وتلك امليزة ل ميكن اأن 
لأن  تلفزيونية،  قناة  اأي  يف  جتدها 

“دار  يف  الوحيد  الــنــادي  هــو  العني 
لهذه  لفتاً  الزين” واأتوقع جناحاً 
املوؤ�س�سة يف تقدمي حمتوى متميز 

للم�ساهدين.
توقعاته  حــــول  �ـــســـوؤال  عــلــى  ورداً 
الدوري  درع  لقب  على  للمناف�سة 
يف املــو�ــســم الــكــروي اجلــديــد، قال: 
قيا�ساً  ا�ستثنائياً  مو�سماً  “اأتوقع 
بـــــاحلـــــراك الـــكـــبـــري لــــلأنــــديــــة يف 
قـــوة �سفوفها  وتــعــزيــز  الــتــعــاقــدات 
بـــلعـــبـــني ممـــيـــزيـــن مــــن اأجــــانــــب 
ومواليد  ومــقــيــمــني  ومـــواطـــنـــني 
�سن�سهد  اأنـــنـــا  يـــوؤكـــد  مـــا  الــــدولــــة، 
قوية  ومناف�سة  مــتــطــوراً  م�ستوى 
يف  �سعبة  والتوقعات  اجلميع  بــني 
الفرق  اأن  الـــقـــدم، غــري  كـــرة  عـــامل 
املناف�سة  مـــقـــومـــات  متــتــلــك  الـــتـــي 
الأهلي،  �سباب  الوحدة،  العني،  هي 
الن�سر، ال�سارقة اجلزيرة والو�سل 

واأمتنى التوفيق للجميع. 

•• اأبوظبي-الفجر

لدوري  للن�سمام  بطلبات  خليجي  والآخــر  اأوروبــي،  اأحدهما  ناديان  تقدم 
هوكي اجلليد الإماراتي.

وقال جمعة الظاهري الأمني العام لحتاد الإمــارات للألعاب اجلليدية اإن 
اأحد اأندية جورجيا طلب بالفعل من الحتاد الإماراتي اأن ي�سارك يف دورينا، 

واأن ناديا عمانيا تقدم بطلب هو الآخر.
اأي�سا والذي يخ�سع للنقا�س  اأن الأمر قيد البحث، واأن امللف املهم  واأو�سح 
ال�ستوي  العاملي  املوؤهلة للأوملبياد  الت�سفيات  على طاولة الحتاد حاليا هو 
نوفمرب   7 بــتــاريــخ  �ــســتــبــداأ  والـــتـــي  الــــرجــــال،  ملــنــتــخــب   2022 بــالــ�ــســني 

بلوك�سمبورج، ونعول عليها كثريا للتاأهل لهذه املنا�سبة املهمة.
وعن منتخب ال�سيدات قال الظاهري: هذا املنتخب ي�ستعد للم�ساركة يف كاأ�س 

اأجل ذلك �سيكون هناك مع�سكر  املقبل، ومن  اأ�سيا بالفلبني يف �سهر مار�س 
اإحــدى املــدن الأوروبــيــة، من اأجــل الو�سول  اأو يف  اأبوظبي  اإمــا يف  للمنتخب 
مب�ستوى املنتخب اإىل اأعلى معدل يف الرتكيز، ونحن على ثقة باأن منتخب 
من  عنا�سره  معظم  اأن  �سيما  ول  والتطور،  التميز  فر�س  ميلك  ال�سيدات 

النا�سئات ونحن منلك ر�سيدا مميزا من الإجنازات يف جمال ال�سيدات .
ونوه اإىل اأن منتخبنا يحتل املركز الثاين اآ�سيويا يف البطولة القارية الأخرية 

التي اأقيمت يف اأبوظبي مطلع العام اجلاري، وقبل ذلك لنا ر�سيد مميز من 
الإجنازات خليجيا وعربيا،.وقال الظاهري: هناك تعاون وتن�سيق بيننا وبني 
بيلرو�سيا يف جمال هوكي اجلليد، ويف ظني اأننا �سنبداأ يف ح�ساد هذا التعاون 
بيلرو�سيا  مــع  وتــعــاون  �سراكة  اتفاقية  ولدينا  اجلـــاري  الــعــام  مــن  اعتبارا 
يرعاها الرئي�س البيلرو�سي األيك�ساندر لوكا�سينكو ، ولدينا مدرب املنتخب 

هو �سيجري، وم�ساعده دميرتي �سمن اجلهاز الفني للمنتخب.

»الزعيم« يتعادل مع »النموذجي« دون اأهداف يف �سلوفينيا

ناديان من خارج الدولة يطلبان امل�ساركة يف دوري هوكي اجلليد

�سمل جملة من القرارات الفنية والإدارية املهمة..

جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي  يعتمد خطط املو�سم اجلديد يف اجتماعه الدوري
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الفجر الريا�ضي

الفرن�سي  ـــبـــاين،  الإ�ـــس لـــريـــال مـــدريـــد  الــفــنــي  املـــديـــر  اأكـــــد 
اأمـــام توتنهام هوت�سرب  زيـــدان، عقب اخلــ�ــســارة  الــديــن  زيــن 
عدم  الــوديــة،  اأودي  كــاأ�ــس  بطولة  �سمن   ،1-0 الإجنــلــيــزي 
وجود اأي مركز داخل الفريق حمجوز با�سم لعب، وذلك رداً 
على الأداء الكبري الذي قدمه احلار�س الكو�ستاريكي كيلور 

نافا�س يف اللقاء.
رداً على �سوؤال حول اأداء احلار�س الكو�ستاريكي، �سرح “زيزو” 

باأنه ل يوجد اأي لعب ي�سمن مكانه يف الت�سكيل الأ�سا�س.
وقال يف هذا ال�سدد: “كيلور قدم مباراة كبرية، هذا وا�سح، 

ما قاله تيبو يجب م�ساهدة ماذا قال؟، ل اأعتقد اأن هناك اأي 
لعب ي�سمن مقعده كاأ�سا�سي، اجلميع يقوم بنف�س الأ�سياء، 
عن  احلديث  يجب  م�ستعدين،  يكونوا  اأن  عليهم  واجلميع 

اللعبني املوجودين هنا.
اأف�سل رغم اخل�سارة،  اأن فريقه كان  ويرى املدرب الفرن�سي 
مدار  على  بخطوة  خطوة  �سريتفع  امل�ستوى  بــاأن  اأقــر  ولكنه 
اأن نكون �سعداء بالهزمية، ولكننا  “ل ميكن  فرتة الإعــداد: 
كنا اأف�سل يف جميع النواحي، يجب علينا اأن نكون اإيجابيني 

مع اإدراك اجلوانب التي يجب حت�سينها«.

وحول م�ستقبل الكولومبي خامي�س رودريجيز، �سرح ‘زيزو’ 
اأنه ل يعرف ماذا �سيحدث مع الكولومبي يف امل�ستقبل.

الفريق  اإن  قال  اإبرامها،  املنتظر  اجلديدة  ال�سفقات  وحــول 
اأمامه حتى 31 اأغ�سط�س-اآب املقبل، �ساأنه �ساأن باقي الأندية، 

ومن املمكن اأن يتغري املوقف.
كما حتدث زيدان عن غياب الويلزي جاريث بيل، حيث اأكد اأن 
لعبه �سيظل يتدرب يف مدريد لأنه “مل يكن بحالة جيدة”. 
“هذا ما حدث. لقد ظل يتدرب هناك، لي�س اأكر. هذا قرار 

م�سرتك بيني وبني الأطباء بعد احلديث معه«. 

زيدان يرد على ت�سريحات كورتوا

القدم  الــدويل لكرة  اختار الحتــاد 
ملنتخب  الــفــنــي  املـــديـــر  “فيفا” 
اجلـــزائـــر جــمــال بــلــمــا�ــســي، �سمن 
بجائزة  لــلــفــوز  املــر�ــســحــني  قــائــمــة 
والتي   ،2019 لعام  اأف�سل مدرب 
�سمت اأي�ساً املدير الفني لليفربول 
الإجنـــــلـــــيـــــزي، الأملـــــــــــاين يـــورغـــن 
ملان�س�سرت  الــفــنــي  واملـــديـــر  كـــلـــوب، 
الإ�ــســبــاين بيب  �سيتي الإجنــلــيــزي، 

غوارديول.
للمنتخب  الفني  املــديــر  زينت  كما 
اإيــلــيــ�ــس، قائمة  الأمـــريـــكـــي، جــيــل 
املــر�ــســحــني جلــائــزة اأفــ�ــســل مدرب 

لكرة القدم الن�سائية.
فوز  يف  ـــارزاً  ب دوراً  بلما�سي  ولــعــب 
الأمم  كــاأ�ــس  بــطــولــة  بلقب  فــريــقــه 
اأيام  قبل  اختتمت  التي  الأفريقية 
الثاين  الـــلـــقـــب  لـــيـــكـــون  مــ�ــســر  يف 
للفريق يف البطولة والأول له منذ 
اأر�سه يف  اأن فاز بلقبه ال�سابق على 

.1990
كما قاد كلوب فريق ليفربول للفوز 
بلقب دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم 
املــا�ــســي، فيما فـــاز غـــوارديـــول مع 
الدوري  بثلثية  �سيتي  مان�س�سرت 
وكاأ�س  اإجنــلــرتا  وكــاأ�ــس  الإجنليزي 
باإجنلرتا  املحرتفة  الأندية  رابطة 

يف املو�سم املا�سي.
جلائزة  املر�سحني  قائمة  و�سمت 
“فيفا” لأف�سل مدرب يف 2019، 
لتوتنهام،  الــفــنــي  املـــديـــر  اأيـــ�ـــســـاً 
قـــاد  اإذ  بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو،  مـــاوريـــ�ـــســـيـــو 
يف  الأبــطــال  دوري  لنهائي  الفريق 
اأمام  يخ�سر  اأن  قبل  املا�سي  املو�سم 

ليفربول.
الفني  املــديــر  الــقــائــمــة  كــمــا �سمت 
تيتي،  ـــــي،  ـــــل الـــــربازي لــلــمــنــتــخــب 
اأمريكا  اأمم  كـــاأ�ـــس  بــلــقــب  الــفــائــز 
التي  اأمريكا”،  “كوبا  اجلــنــوبــيــة 

واملدير  بـــلده،  يف  اأخــــرياً  اختتمت 
الأرجنتيني  بـــريو،  ملنتخب  الفني 
خ�سر  الـــــــذي  غــــاريــــكــــا،  ريــــــكــــــاردو 
الربازيل،  اأمــام  اأمريكا  كوبا  نهائي 
بليت  ريــفــر  لفريق  الفني  واملــديــر 
الأرجــنــتــيــنــي مــار�ــســيــلــو غـــايـــاردو، 
الفائز بلقب كاأ�س ليربتادوري�س يف 

املو�سم املا�سي.
ويدخل املناف�سة على نف�س اجلائزة 
كل من املدير الفني لفريق اأياك�س 
واملدير  هــاغ،  تن  اإيريك  الهولندي 
ديدييه  الفرن�سي  للمنتخب  الفني 
الــفــنــي للمنتخب  واملــديــر  ديــ�ــســان، 
�سانتو�س،  فـــرينـــانـــدو  الـــربتـــغـــايل 
الأوىل  الــنــ�ــســخــة  بــلــقــب  الـــفـــائـــز 

لبطولة دوري اأمم اأوروبا.
ويف املقابل، تواجه اإيلي�س التي قادت 
املــنــتــخــب الأمـــريـــكـــي لــلــفــوز بلقب 
لل�سيدات   2019 الـــعـــامل  كـــاأ�ـــس 
اأف�سل  جــائــزة  على  قــويــة  مناف�سة 

مدرب لكرة القدم الن�سائية.
ولعبت اإيلي�س دوراً كبرياً يف اعتلء 
العاملي  العر�س  الأمريكي  املنتخب 

لــلــنــ�ــســخــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوايل 
والرابعة يف تاريخ البطولة.

واأعلنت اإيلي�س اأنها �سترتك تدريب 
الفريق يف اأكتوبر “ت�سرين الأول” 
مدربة  اأول  اأ�سبحت  بعدما  املقبل، 
ال�سيدات  مـــونـــديـــال  بــلــقــب  تـــفـــوز 

مرتني.
كما ت�سم قائمة املر�سحني للجائزة 
املدير الفني لفريق ليون الفرن�سي 
بيدرو�س،  رينالد  املدرب  لل�سيدات، 
والذي قاد الفريق للفوز بالثلثية 
“دوري وكاأ�س فرن�سا ودوري اأبطال 

اأوروبا«.
ويعلن “فيفا” يف وقت لحق اليوم، 
اأف�سل  جلائزتي  املر�سحات  اأ�سماء 

لعبة واأف�سل لعب.
الفائزين  عـــن  “فيفا”  ويــكــ�ــســف 
مبــخــتــلــف جـــوائـــزه خــــلل احلفل 
ال�سنوي لتوزيع جوائز “الأف�سل” 
والـــــــذي  “فيفا”  ا�ـــســـتـــفـــتـــاء  يف 
ت�ست�سيفه مدينة ميلنو الإيطالية 

يف 23 �سبتمرب”اأيلول” املقبل.
الت�سويت  املــ�ــســجــعــون  ويــ�ــســتــطــيــع 

ل�سالح اخليارات املف�سلة لهم عرب 
موقع “فيفا«.

ـــوات  وتـــتـــ�ـــســـاوى نــ�ــســبــة قــيــمــة اأ�ـــس
امل�سجعني مع نظريتها لل�سحافيني 
املنتخبات  قــــادة  مــن  لــكــل  وكــذلــك 
املختلفة يف العامل ومدربيها بن�سبة 

فئة. لكل   25%
وكــــانــــت جــــائــــزة اأفـــ�ـــســـل لعـــــب يف 
“فيفا” اندجمت  با�ستفتاء  العامل 
مـــع جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة التي 
فوتبول”  “فران�س  جملة  تقدمها 
لأفـــ�ـــســـل لعــــب يف الـــعـــامل وذلـــك 
اإىل   2010 مـــن  الـــفـــرتة  خــــلل 
اجلائزتان  انف�سلت  ثــم   2015

جمدداً بداية من 2016.
وكان جنم خط و�سط ريال مدريد 
الإ�ــســبــاين، الــكــرواتــي الـــدويل لوكا 
اأف�سل  جـــائـــزة  اأحـــــرز  مــودريــتــ�ــس، 
 2018 لــــعــــام  الــــعــــامل  يف  لعـــــب 
بجدارة  بــلده  منتخب  قــاد  بعدما 
2018 يف  العامل  كاأ�س  نهائي  اإىل 
مع  الــراقــي  مل�ستواه  اإ�سافة  رو�سيا 

الريال. 

بلما�سي يناف�س على جائزة »اأف�سل مدرب«

اأملح الربتغايل جوزيه مورينيو برغبته يف العودة 
لكنه ينتظر يف  الــتــدريــب مــن جــديــد،  عــامل  اإىل 
الـــوقـــت احلــــايل عــر�ــســاً مــنــا�ــســبــاً مـــن اأحــــد فرق 

الدوري الأوروبية الكربى.
تـــدريـــب مــانــ�ــســ�ــســرت يونايتد  ومــنــذ رحــيــلــه عـــن 
الإجنليزي يف دي�سمرب “كانون الأول” املا�سي، مل 
يتوىل مورينيو تدريب اأي فريق، وف�سل البتعاد 
لفرتة عن �سخب املباريات يف اأر�س امللعب، قبل اأن 

يقرر العودة موؤخراً.
املقبلة،  مورينيو  وجهة  ينتظر  اجلميع  يــزال  ول 
بعد اأن اأ�سرف على تدريب كل من بنفيكا وبورتو 
يونايتد  ومــانــ�ــســ�ــســرت  وت�سيل�سي  الــربتــغــالــيــني، 
الإجنــلــيــزيــني، واإنــــرت مــيــلن الإيـــطـــايل، وريال 

مدريد الإ�سباين.
وقال مورينيو يف ت�سريحات �سحافية: “اأعتقد اأن 
هذه اأول مرة اأحظى فيها بوقت طويل للتفكري.. 
لدي وقت لإعادة التفكري والتحليل، وما اأ�سعر به 

هو اأنني اأحترق �سوقاً للعودة للتدريب«.
رغبته  مـــــرة  مــــن  اأكــــــر  يف  مـــوريـــنـــيـــو  واأبـــــــــدى 
يتوىل  واأن  اأوروبـــــــا،  يف  بــالــتــدريــب  بــال�ــســتــمــرار 
تدريب كبار “القارة العجوز” ويفوز بلقب دوري 
اأبطال اأوروبا للمرة الثالثة، بجانب تتويجه بلقب 

الدوري التا�سع يف م�سريته يف بلد خمتلف.
وفيما يلي اأبرز الوجهات املحتمل قيادتها من قبل 

مورينيو:

فالن�سيا
بــــاأن املـــدرب  اإ�ــســبــانــيــة  ك�سفت تــقــاريــر �ــســحــافــيــة 
فالن�سيا  فريق  لتدريب  بقوة  مر�سح  الربتغايل 
اخللفات  ا�ستمرار  حــال  يف  اجلــديــد،  املو�سم  يف 
وجمل�س  مار�سيلينو  احلــايل  املـــدرب  بــني  القائم 

اإدارة النادي.
وقالت �سحيفة �سبورت اأن خلل الفرتة املا�سية 
ُعقدت عدة اجتماعات بناء على رغبة مالك النادي 
ب�سكل  التحكم  يف  يرغب  الــذي  ليم،  بيرت  املالك 

�سلحيات  وتقلي�س  اللعبني  �سفقات  يف  اأكــرب 
جمل�س الإدارة يف اتخاذ القرارات.

واأفادت ال�سحيفة اأن ليم قد يعني مورينيو ب�سبب 
�سداقته مع وكيله جورجي ميندي�س.

»البوندي�سليغا«
ميل  دايــــــلــــــي  �ـــســـحـــيـــفـــة  ذكــــــــــرت 
يلمح  مــوريــنــيــو  اأن  الــربيــطــانــيــة 

لإمـــكـــانـــيـــة انـــتـــقـــالـــه لـــلـــتـــدريـــب يف 
الــــــدوري الأملـــــــاين، بــعــدمــا اعرتف 

باأنه يدر�س اللغة الأملانية اأثناء فرتة 
عمله.

اللغة  اأدر�ــس  الآن  “اأنا  مورينيو:  وقــال 
الأملانية، اأنا اأدر�س لأنني اأفتقد اللغة، واأتكلم 

والربتغالية  ــبــانــيــة  والإ�ــس الإجنــلــيــزيــة 
والــفــرنــ�ــســيــة والإيـــطـــالـــيـــة، لــكــنــنــي ل 

اأ�ستبعد اأي �سيء«.
مل  الــربيــطــانــيــة  ال�سحيفة  لــكــن 

تــكــ�ــســف عـــن الـــنـــادي الأملــــاين 
الذي قد يقوده مورينيو يف 

املو�سم املقبل.

»الكالت�سيو«
ك�سف �سيكة �سكاي �سبورت�س 
اأقرب  مــوريــنــيــو  جــوزيــه  اأن 
يف  ــتــدريــب  لــل الــــعــــودة  اإىل 

الدوري الإيطايل.
ح�سافية  تـــقـــاريـــر  وكــــانــــت 

عـــــديـــــدة ربـــــطـــــت مـــوريـــنـــيـــو 
ال�سابق  نـــاديـــه  اإىل  بــالــعــودة 
اإنــــــرت مــــيــــلن، الــــــذي قــــاده 
اأوروبا  اأبطال  بدوري  للتويج 
الثالثة يف  للمرة   ،2010 يف 

تاريخ النادي.

�سان جريمان
باري�س  اأن  الــفــرنــ�ــســيــة  لــيــكــيــب  �ــســحــيــفــة  ذكــــرت 
�ــســان جــريمــان يــعــد مــن اأبــــرز الــوجــهــات املقبلة 

لـ”ال�سبي�سال وان«. 
واأ�سافت احل�سيفة اأن �سان جريمان 
يـــرغـــب يف الــتــعــاقــد مـــع مـــدرب 
كبري بحجم مورينيو من اأجل 
املناف�سة بقوة على الفوز بلقب 
بعد  اأوروبـــــــــا،  اأبــــطــــال  دوري 
املو�سم  فـــى  اجلـــديـــد  الــفــ�ــســل 
اأمام  امل�سابقة  بــوداع  املا�سي 

مان�س�سرت يونايتد.

اأندية مر�سحة للتعاقد 
مع مورينيو

نـــاديـــا يــوفــنــتــو�ــس الإيـــطـــايل ومــانــ�ــســ�ــســرت يونايتد  اتــفــق 
تــبــادلــيــة تق�سي  امتــــام �سفقة  عــلــى  مــبــدئــيــا  الإنــكــلــيــزي 
ديبال يف �سفقة  باولو  الأرجنتيني  الأول  بانتقال مهاجم 
لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  الثاين  راأ�س حربة  تبادلية مع 

بح�سب ما ذكرت �سبكة “�سكاي اإيطاليا«.
وكان لوكاكو الذي فقد مركزه يف الت�سكيلة 

املو�سم  يــونــايــتــد  ملان�س�سرت  ــا�ــس  الأ�ــس
املـــنـــ�ـــســـرم مــر�ــســحــا لـــلنـــتـــقـــال اىل 
ميلن،  انــرت  الآخـــر  اإيطاليا  قطب 
لــكــن الأخــــري مل يــوافــق عــلــى قيمة 

“ال�سياطني  ادارة  مــــع  الــ�ــســفــقــة 
احلمر” التي طالبت مببلغ 75 مليون 

املهاجم  عــن  للتخلي  ا�سرتليني  جنيه 
الفريق  عــر�ــس  حـــني  يف  الــبــلــجــيــكــي، 

54 مليون جنيه  الإيطايل 

بان  الإيطالية  ال�سبكة  وك�سفت  التقارير.  بع�س  بح�سب 
مدير اأعمال ديبال تواجد يف لندن يف اليومني الأخريين 
اىل  ديــبــال  بانتقال  يق�سي  اتــفــاق  اىل  التو�سل  اجــل  مــن 
�سفوف مان�س�سرت يونايتد، م�سرية اىل ان امتام ال�سفقة 
عن  بالرحيل  الأرجنتيني  املهاجم  موافقة  على  يتوقف 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  مركزه  ديبال  وخ�سر  يوفنتو�س. 
بعد  ل�سيما  املا�سي  املو�سم  العجوز”  “ال�سيدة  لفريق 
انتقال النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو قادما 
من ريال مدريد ال�سباين. وكان ديبال اعلن عن 
لكنه  يوفنتو�س،  �سفوف  �سمن  البقاء  يف  رغبته 
املدرب  يــدخــل �سمن خمــطــطــات  بــانــه ل  يــبــدو 
عن  ديبال  ويــدافــع  �ــســاري.  ماوريت�سيو  اجلديد 
2015 حني  العام  األــوان يوفنتو�س منذ �سيف 
بــالــريمــو. وهو  مــن  قــادمــا  انــ�ــســم اىل �سفوفه 
الأخريين،  املو�سمني  يف  متفاوتا  اأداء  قــدم 
مع   2018-2017 مــو�ــســم  اأنـــهـــى  اذ 
مــبــاراة يف خمتلف   46 هدفا يف   26
 2019-2018 ومو�سم  امل�سابقات، 
 10 الــذي �سهد ان�سمام رونــالــدو، مع 

اأهداف فقط يف 42 مباراة.
�سفوف  اىل  لــوكــاكــو  انــ�ــســم  املــقــابــل،  يف 
اإيـــفـــرتـــون يف �سيف  يــونــايــتــد قـــادمـــا مـــن 
قيمتها  قــــــدرت  �ــســفــقــة  يف   ،2017
ا�سرتليني،  جــنــيــه  مــلــيــون  بـ75 
قيا�سيا  رقــمــا  حــيــنــهــا  و�ــســكــلــت 
ناديني  بــني  لعــب  لنتقال 

اإنكليزيني.

يوفنتو�س ويونايتد يتفقان 
على تبادل ديبال ولوكاكو 

هل يدفع كلوب ثمن غياب النجوم 
عن اإعداد »الريدز« ؟

الثقيل،  الــعــيــار  مــن  مــبــاراتــني  بخو�س  اجلــديــد  املــو�ــســم  ليفربول  �سيبداأ 
عندما يواجه مان�س�سرت �سيتي، الثنني املقبل، على درع احتاد كرة القدم 
يف  ت�سيل�سي،  اأمــام  اأخــرى  اإجنليزية  مواجهة  يخو�س  اأن  قبل  الإجنليزي، 

كاأ�س ال�سوبر الأوروبي يف 14 اأغ�سط�س “اآب” املقبل.
الدوري  يف  الفتتاحية  مباراته  “الريدز”  خو�س  املــبــاراتــني،  و�سيتخلل 
الإجنليزي على اأر�سه اأمام نوريت�س �سيتي، يف 9 من ال�سهر نف�سه، اإذ يبدو 
بطل دوري اأبطال اأوروبا، لي�س جاهزاً لبدء املو�سم باأف�سل طريقة، بعدما 

اأنهى املو�سم املا�سي باأبهى �سورة، بالتتويج باللقب الأوروبي.
بـــداأ و�سيف  اإذ  و�ــســهــدت فـــرتة الإعـــــداد حتقيق لــيــفــربــول نــتــائــج هــزيــلــة، 
فرتة الإعــداد، بالفوز على ترامنري روفــرز الذي يلعب  ليغ”  “الربميري 
يف دوري الدرجة الثانية الإجنليزي بنتيجة 6-0، ثم الفوز على برادفورد 

�سيتي الذي يلعب يف دوري الدرجة الثالثة بنتيجة 1-3.
اإىل  بالن�سبة  الخــتــبــار احلقيقي  تــعــد  الــتــي  املــبــاريــات  �ــســهــدت  املــقــابــل  يف 
“الريدز” �سقوطاً مدوياً للفريق، باخل�سارة اأمام برو�سيا دورمتوند الأملاين 
ل�سبونة  �سبورتينغ  والتعادل مع   ،2-1 الإ�سباين  اإ�سبيلية  اأمام  ثم   ،3-2
الربتغايل 2-2، قبل اخل�سارة بنتيجة كبرية اأمام نابويل الإيطايل 3-0.

و�سهدت جميع املباريات الإعدادية غياب اأبرز جنوم ليفربول، وبالتحديد 
خط الهجوم الناري، الربازيلي روبريتو فريمينيو، وامل�سري حممد �سلح، 
“ال�سيلي�ساو” مع  مع  م�ساركة فريمينيو  ب�سبب  �ساديو ماين،  وال�سنغايل 
منتخب بلده يف كوبا اأمريكا والتتويج بلقبها، بينما �سارك �سلح وماين 

يف كاأ�س اأمم اأفريقيا.
وح�سل الثلثي على اإجازة طويلة عقب النتهاء من اللعب مع منتخبات 
بلدهم، وهو ما اأثر �سلبياً على جتهيزات “الريدز” للمو�سم اجلديد، اإذ عاد 
الأ�سبوع اجلاري فقط، حممد �سلح وروبريتو فريمينيو اإىل التدريبات، 
حتى  ال�سنغال  مع  م�سواره  ا�ستمرار  ب�سبب  اإجازته  يف  ماين  ا�ستمر  بينما 

نهائي كاأ�س اأفريقيا اأمام اجلزائر.
وبات املدرب الأملاين يورغن كلوب يف موقف حرج، ب�سبب النتائج ال�سلبية 
اإدارة  اأبرمتها  التي  النتقالت  �سعف  اإىل  اإ�سافة  ليفربول،  حققها  التي 

النادي الإجنليزي خلل “مريكاتو ال�سيف«.
كاأ�س  املناف�سة على لقب  ثم  �سيتي،  اأمــام مان�س�سرت  املو�سم  بداية  و�ستكون 
ال�سوبر الأوروبي اأمام ت�سيل�سي، موؤ�سر مهم ملا ميكن اأن يقدمه “الريدز” 
العقدة وحتقيق لقب  اإىل ك�سر  الفريق ي�سعى  اأن  املقبل، خا�سة  املو�سم  يف 
الدوري الإجنليزي، كما ياأمل اأن يبداأ املو�سم بالفوز بلقبني، وهو ما �سيكون 
مهدداً ب�سبب النتائج املخيبة للفريق يف فرتة الإعداد، وعدم جاهزية اأبرز 

جنومه بعد عودتهم اأخرياً من الإجازة. 

األغت حمكمة التحكيم الريا�سي “كاأ�س” قرار الحتاد الإفريقي لكرة القدم 
باإعادة مباراة الإياب من الدور النهائي لدوري اأبطال اإفريقيا بني الرتجي 

التون�سي والوداد البي�ساوي املغربي الأربعاء.
القاري  للحتاد  التنفيذية  اللجنة  بــاأن  الريا�سي  التحكيم  حمكمة  وعــدت 
للعبة مل تكن “اجلهة املخت�سة” لتخاذ هذا القرار م�سرية اإىل اأن بت م�سري 
النهائي يعود اىل “الأجهزة املخت�سة يف الحتاد الإفريقي” الذي �سينظر يف 
اأيار-مايو يف   31 النهائي يف  الــدور  الإيــاب يف  التي رافقت مباراة  الأحــداث 

تون�س “واتخاذ القرار يف ما يتعلق باإعادة املباراة من عدمها«.
على  واحل�سول  “اإعلنه بطل  املغربي  النادي  باأن مطالب  املحكمة  واأكــدت 
املكافاآت املالية” رف�ست يف حني �سيتم النظر مبطالب الرتجي يف وقت لحق. 
ان يح�سم  ذهابا قبل  البي�ساء  الــدار  1-1 يف  تعادل  الــوداد والرتجي  وكــان 
الرتجي مباراة الإياب -1�سفر عندما ان�سحب الوداد البي�ساوي وترك اأر�س 
مل  ملعب راد�س بعد خلف حول تقنية امل�ساعدة بالفيديو “يف اإيه اآر” التي 
اإلغاء  على  الـــوداد  احتجاج  اإثــر   60 الدقيقة  قرابة  املــبــاراة  وتوقفت  تعمل. 
هدف عادل به تقدم الرتجي يف ال�سوط الأول عرب اجلزائري يو�سف البليلي، 
ومطالبة لعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبني اأنها غري مهياأة. وامتد 
التوقف نحو 90 دقيقة، �سهدت احتكاكا وجيزا بني اللعبني، ور�سقا لأر�س 
امللعب بقوارير املياه من امل�سجعني، ونزول رئي�س الحتاد القاري اأحمد اأحمد 
املباراة وفوز الرتجي  اإنهاء  اتخاذ قرار  الناديني، قبل  للت�ساور مع م�سوؤويل 

باللقب بعد تعادله ذهابا 1-1.
لكن الحتاد القاري عاد يف بداية حزيران/يونيو بعد اجتماع طارىء للجنته 
مباراة  اعــادة  وقــرر  فائزا  الرتجي  احت�ساب  قــرار  عن  باري�س،  يف  التنفيذية 
الإياب على اأر�س حمايدة معتربا باأن “�سروط اللعب والأمن مل تكن متوفرة 
خلل مباراة اإياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال املباراة. 

بالتايل، �ستعاد املباراة على اأر�س خارج تون�س«.
واأثار قرار اإعادة املباراة انتقادات من اجلانبني التون�سي واملغربي ومطالبة كل 

ه فائزا قبل اأن يتم رفع الق�سية اإىل حمكمة التحكيم الريا�سي. منهما بعدِّ

»كاأ�س« تلغي قرار اإعادة 
نهائي اأبطال اإفريقيا 

�سكالوين باق يف 
من�سبه مدربا 

لالأرجنتني 
قـــرر الحتــــاد الأرجــنــتــيــنــي لكرة 
ليونيل  عـــلـــى  البـــــقـــــاء  الــــقــــدم 
للمنتخب  كــــمــــدرب  �ـــســـكـــالـــوين 
ت�سفيات  نــهــايــة  حــتــى  الــوطــنــي 
وذلك   ،2022 قــطــر  مــونــديــال 
ح�سابه  يف  ــــن  اأعــــل مــــا  بــحــ�ــســب 

الر�سمي على تويرت.
وا�ستلم �سكالوين، اللعب ال�سابق 
وديبورتيفو  بــويــز  اأولــــد  لنيولز 
مهمة  الإ�ــــســــبــــاين،  كـــورونـــيـــا  ل 
املــنــتــخــب ب�سفة  ال�ـــســـراف عــلــى 
 2018 اآب-اأغ�سط�س  يف  موقتة 
عــقــب مــونــديــال رو�ــســيــا خللفة 
خـــورخـــي �ــســامــبــاويل املـــقـــال من 
يف  من�سبه  يف  ثبت  ثــم  من�سبه، 
املا�سي  الثاين-نوفمرب  ت�سرين 
اأمريكا  كــوبــا  يف  املنتخب  لقيادة 
التي حلت فيها الأرجنتني ثالثة.

ويف ظــل الــدعــم الـــذي حــظــي به 
ابن الـ41 من اللعبني، ل�سيما 
الـــقـــائـــد لــيــونــيــل مــيــ�ــســي، قرر 
الحتاد البقاء على خدماته حتى 
اأمريكا اجلنوبية  نهاية ت�سفيات 
والتي   2022 ملونديال  املوؤهلة 

تنطلق يف اآذار-مار�س 2020.
�سكالوين  بـــاإمـــكـــان  يـــكـــون  ولــــن 
م�ستهل  يف  مي�سي  على  العتماد 
جنم  اأوقـــــــــف  اإذ  الـــتـــ�ـــســـفـــيـــات، 
واحدة  ملباراة  الإ�سباين  بر�سلونة 
بعد طرده يف 6 متوز-يوليو �سد 
ت�سيلي )2-1( خلل لقاء املركز 
التي  اأمــــريكــــا  كـــوبـــا  الـــثـــالـــث يف 
وتوجت  الـــربازيـــل  ا�ست�سافتها 

بلقبها.



تتربع بكليتها لزوجها بعد طالقهما 
بعد خم�س �سنوات من طلقهما، واجه الربيطاين دان بيات “44 
مّثلت  مع�سلة  عاماً”،   43“ هــوب  كيلي  ال�سابقة  عاماً” وزوجــتــه 
كليتيه،  يف  بف�سل  الــرجــل  اأ�سيب  حيث  حياتهما،  يف  حتــول  نقطة 
واحتاج لعملية زرع عاجلة.  وعلى الرغم من اخللف القائم مع 
زوجها ال�سابق، �سارعت كيلي بالتربع باإحدى كليتيها لإنقاذ حياته.  
ال�سابق  زوجــي  دخــل  “ لقد  عــن جتربتها:  كيلي متحدثة  وقــالــت 
على  و�سعه  ومت  الكلوي،  بالف�سل  حالته  ت�سخي�س  ومت  امل�ست�سفى 
قائمة النتظار وكان عليه النتظار لـ 12 �سهراً. ولتجنب اأي خطر 
على حياته طوال هذه املدة، قررت اأن اأمنحه كليتي« واأ�سافت: “ 
اأب يرعاهما، فاتخذت  اأن تبقيا دون  اأرغــب يف  لدينا طفلتان، ومل 
قراراً بالتربع له بكليتي رغم خليف معه« وعللت كيلي انف�سالها 
عن زوجها قبل خم�س �سنوات، باأن طبيعة عمليهما كانت حترمهما 
من التواجد معاً ورعاية الأطفال، وكان ذلك يخلق جواً من التوتر 
يف املنزل، لذا قرر الزوجان النف�سال يف نهاية املطاف.  يذكر باأن 
�سداقة حميمة كانت جتمع بني كيلي ودان منذ طفولتهما، واأنهما 
اعتادت كيلي  اإذ  انف�سالهما،  ال�سداقة حتى بعد  حافظا على هذه 
على الذهاب مع زوجها ال�سابق اإىل امل�ست�سفى كلما احتاج اإىل عملية 

غ�سل الكلى، بح�سب ما نقلت �سحيفة مريور الربيطانية. 

هل يتذوق عامل التو�سيل طعامك؟ درا�سة تك�سف »ال�سر املقزز«
هل �سككت يوما اأن �سخ�سا ما األقى نظرة على وجبتك التي طلبت 

اإح�سارها اإىل منزلك اأو مقر عملك، بل رمبا تذوقها؟
اإليك اإذن هذه الدرا�سة الأمريكية ال�سادمة، التي اعرتف خللها 
اأكر من 25 باملئة من عمال تو�سيل الطعام باأنهم يتذوقون طعام 
الزبائن قبل و�سوله اإليهم. الدرا�سة التي اأجرتها موؤ�س�سة “يو اإ�س 
فود” و�سلطت عليها ال�سوء جملة “نيوزويك” الأمريكية، ك�سفت 
الذي  الطعام  برائحة  يفتنون  التو�سيل  عمال  مــن  باملئة   54 اأن 

يحملونه، فيما يتذوق حوايل 28 باملئة من العمال الطعام.
وقالت املوؤ�س�سة يف بيان: “يوؤ�سفنا اأن نعلن اأمرا كهذا عمال التو�سيل 
يخرقون القواعد وياأخذون جزءا من الطعام«. ويف املقابل، �سكى 60 
اإكرامية )بق�سي�س(  اأنهم يح�سلون على  التو�سيل  باملئة من عمال 
اإن  باملئة   40 قــال  فيما  الإطـــلق،  على  اأو ل يح�سلون  جــدا  قليلة 
 84 قــال  اآخــر،  جانب  وعلى  وا�سحة.  غري  تكون  الزبائن  تعليمات 
باملئة من الزبائن اإنهم “ل ميانعون” اأن يح�سل ال�سائق على قليل 
من اأ�سابع البطاطا املقلية التي يو�سلها لهم. ي�سار اإىل اأن �سناعة 
نقل الطعام ت�سهد طفرة عاملية كبرية، حيث تعمل �سركات التو�سيل 

على نقل وجبات تقدر قيمتها مبليارات الدولرات كل عام.

»نحر « مدونة وو�سع جثتها يف حقيبة
ا�ستهرت  �ــســابــة  مــدونــة  بــعــد مقتل  الــرو�ــســي  املجتمع  هـــزت  �ــســدمــة 
ال�سرطة  عليها  عــرت  بجمالها،  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
�سقتها.  يف  حقيبة  داخـــل  جثتها  وو�ــســعــت  للنحر،  تعر�سها  عــقــب 
مواقع  عــلــى  �ــســهــرة  حــقــقــت  عاما” قـــد   24“ اإيــكــاتــرييــنــا  وكـــانـــت 
تطبيق  على  �سخ�س  األف   80 نحو  يتابعها  اإذ  الجتماعي،  التوا�سل 
كثريون باملمثلة الربيطانية الراحلة اأودري  وي�سبهها  “اإن�ستغرام”، 
الأمرا�س اجللدية  �سهادة يف طب  الراحلة  ال�سابة  هيبورن. وحتمل 
الطبية، بح�سب  الوطنية للأبحاث  الرو�سية  من جامعة بريوغوف 
تقارير �سحفية. وكان والدا اإيكاتريينا قد حاول الت�سال بها مرارا، 
التي  ال�سقة  اإليها، طلبا من مالك  الو�سول  يتمكنا من  وعندما مل 
ت�ستاأجرها يف العا�سمة مو�سكو، الطمئنان عليها، ليعر على جثتها 
ذكرت  ما  وفــق  داخــل حقيبة،  وو�سعت  للنحر،  تعر�ست  وقــد  عارية، 

�سحيفة “ميرتو” الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

التنومي املغناطي�سي للدجاج اأي�سًا
والديك  والإوز  البط  ذلك  ال�سغرية، مبا يف  الدواجن  نوع من  اأي  مع  املغناطي�سي  التنومي  النوع من  هذا  يعمل 

الرومي وغريها.
واآلية هذا التنومي هي م�سك احليوان يف اليد اإىل اأن يتوقف عن احلركة، والإم�ساك به لبع�س الوقت ومن ثم ر�سم 
اأمامه خط م�ستقيم وتركه، حيث �سيظل دون حراك اأبدا. ويف الفيديو اأدناه، يقوم اأحد ال�سبان بر�سم خط م�ستقيم 
وهمي، وكان اأي�سا كافيا لدخول الدجاجة يف مرحلة التخدير. ويطلق العلماء على هذا التاأثري ا�سم “التخ�سب”، 

حيث ت�ستخدمه احليوانات للدفاع عن نف�سها.
التي  الفري�سة  على  واملتخ�سبة  الثابتة  بالفري�سة  اأقل  اهتماما  تويل  املفرت�سة  احليوانات  اأن  اإىل  تعود  واحلقيقة 
الأخـــرى، مثل  الفقاريات  العديد من  لــدى  واإمنــا  الدجاج  لي�س فقط عن  ذلــك  هاربة. وميكن ملحظة  ترك�س 
بالأمل  ي�سعر احليوان  اأخــرى مهمة، حيث ل  للتخ�سب مهمة  فــاإن  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافة  واإلــخ.  والفئران  ال�سفادع 

تقريبا، اأي اأنه ل يعاين يف اللحظات الأخرية من حياته بينما يقوم املفرت�س مبهاجمته. 
التاأثري  لهذا  اأكــر و�سوحا  تف�سريا  الآن،  �سنة من   400 اأثانا�سيو�س كري�سي، قبل حــوايل  الأملــاين،  العامل  وقــدم 
الغريب، حيث قال اإنه مبجرد اأن يدرك احليوان اأنه اأ�سبح فري�سة ول ميكنه اخلروج من املوقف الذي وقع به، فاإنه 
يبداأ بتحرير نف�سه عن طريق ت�ستيت انتباهه. على �سبيل املثال يجرب عقله على التخيل اأن اخلط هو عبارة عن 
عائق ل ي�سمح له بالتحرك اأبدا. ولن ي�ستعيد احليوان وعيه اإىل اأن يختفي هذا اخلط. وهكذا يكون الدماغ م�سغول 

ب�سيئ اآخر ول ي�سعر اجل�سم بالعذاب اأثناء افرتا�سه.
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معانقة الأبقار لتخفيف الإجهاد
لل�سرتخاء  فر�سة  لزوارها  الأمريكية،  نيويورك  وليــة  يف  مزرعة  متنح 
والتخفيف من الإجهاد، عرب مداعبة الأبقار ومعانقتها، مقابل 75 دولراً 
لت�سع  اخلــيــول  برفقة  ال�ــســرتخــاء  خــدمــة  تــوفــري  بعد  فــقــط.  ال�ساعة  يف 
�سنوات، ا�ستحدثت مزرعة “ماوننت هاو�س فارم” التي تبلغ م�ساحتها 33 

فداناً، خدمة جديدة تتمثل يف معانقة الأبقار ومداعبتها. 
وكانت �سوزان فولرز، وهي مواطنة هولندية تدير املزرعة مع زوجها، قد 
اأثناء زيارتها الأخرية اإىل بلدها الأم،  اأح�سرت معها بقرتني هولنديتني، 
بعد اأن علمت عن الفوائد ال�سحية ملداعبة الأبقار، والتي انت�سرت يف بلدان 

اأوروبية مثل �سوي�سرا وهولندا خلل ال�سنوات املا�سية. 
ويهدف الزوجان من هذه اخلدمة، اإىل توفري الفر�سة للأ�سخا�س الذين 
يعانون من الإجهاد، لل�سرتخاء وق�ساء وقت مريح برفقة الأبقار بعيداً 

عن م�سوؤوليات احلياة وم�ساقها. 
اأنحاء الوليات  ياأتون اإىل مزرعتها من جميع  وبح�سب �سوزان، فاإن زواراً 
وتدعي  الأبقار.  برفقة  جل�سات  عدة  بع�سهم  ويجري  الأمريكية،  املتحدة 
الأع�ساب، وخا�سة بوجود  اإراحــة  ت�ساعد على  الأبقار  باأن معانقة  �سوزان، 

حميط طبيعي جميل يعج باخل�سرة والهواء املنع�س. 
واأكد الزوجان على اأن مزرعتهما لي�ست حديقة للحيوانات الأليفة واأنهما 
الأبقار،  برفقة  ي�سرتخون  وهم  الــزوار  ي�ساهدان  عندما  كثرياً  ي�ستمتعان 

بح�سب ما ورد يف موقع “اأوديتي �سنرتال«

�سمغ خارق يحمل �ساحنة يف الهواء 
يف  ال�سناعية  الل�سقة  للمواد  �سغرية  ت�سنيع  �سركة  وهــي  ديلو  �سجلت 
اأملانيا رقماً قيا�سياً جديداً لأثقل وزن مت رفعه بالغراء بواقع 17.20 طناً 

يف 12 يوليو 2019. 
ومت و�سع الغراء على ا�سطوانة اأملنيوم �سغرية “حجم م�سروب غازي” على 
رافعة، قامت برفع �ساحنة مل�سافة مرت واحد يف الهواء. ومت تعليق الوزن 
بالكامل ملدة �ساعة كاملة على اأ�سطوانة اأملنيوم ملت�سقة يبلغ قطرها 3.5 

�سم.
وهي  القيا�سي،  الرقم  لت�سجيل  خ�سي�ساً  الل�سقة  املــادة  تطوير  وجــرى 
م�سنوعة من راتنجات الإيبوك�س املقاومة للحرارة، والتي ت�ستهر بقوتها 
الهائلة، بحيث ت�ستخدم يف �سناعة ال�سيارات والهند�سة امليكانيكية، بح�سب 

موقع �سجل غيني�س للأرقام القيا�سية.
اأن  تــدرك  وهــي  التحدي،  هــذا  بافاريا  اإقليم  ومقرها  ديلو  �سركة  ودخلت 
الرقم القيا�سي مت ك�سره 12 مرة، وكانت على ثقة برفع م�ستوى التحدي 

وحتقيق رقم قيا�سي عاملي جديد.
الـــذي مت  الــ�ــســابــق،  الــرقــم القيا�سي  املــركــز الأملــــاين للف�ساء حــامــل  وكـــان 

دي كابريو كاد ي�ساب 
باجلنون ب�سبب �ساربه

�سيان  الــتــجــمــيــل  خـــبـــرية  كــ�ــســفــت 
املمثل  مــــع  تــعــمــل  الـــتـــي  غــــريــــغ، 
منذ  كابريو   دي  العاملي  ليوناردو 
باأن   ،1998 “تيتانيك” عام  فيلم 
باجلنون  يــ�ــســاب  اأن  كـــاد  الأخـــــري 
بــ�ــســبــب �ــســاربــه الــــذي يــطــل بـــه يف 
 Once Upon a« فيلمه اجلديد

.»Time in Hollywood
وقــالــت اأنـــه مل يــكــن �ــســعــيــدا بهذا 
ويدخل  كـــان طــويــل  اإذ  الــ�ــســارب، 
الوقت  طـــــوال  ويـــظـــل  فـــمـــه،  اإىل 
الذي  امل�ستعار  ال�سعر  “يب�سق” 

يدخل اإىل فمه.
“ديلي  �سحيفة  بح�سب  اأ�ــســافــت 
ميل” الربيطانية اأن هذا ال�سارب 
كاد اأن ي�سيب دي كابريو باجلنون 
طويل،  جتعله  اأن  ا�سطرت  لأنها 
ينتهي  عندما  الوقت  طــوال  وكــان 
ال�سعر  يب�سق  يظل  الت�سوير  من 
مما يجعل كل املتواجدين يدخلون 

يف نوبة من ال�سحك.

كاردي بي تلغي حفلها
 يف الهند

قبل دقائق قليلة على انطلق حفلها يف الهند 
فـــاجـــاأت الــنــجــمــة الــعــاملــيــة  كــــاردي بي  اجلميع 

عندما قررت اإلغاء احلفل لدواع اأمنية.
ويف التفا�سيل فقد تلقت كاردي بي اإخطاراً من 
اإلغاء احلفل لدواع  ال�سرطة الهندية ب�سرورة 
تــهــديــدات غــري مــوثــوقــة، مما  اأمــنــيــة ب�سبب 
امل�سرح  اإىل  �سعودها  قبل  احلفل  تلغي  جعلها 

بدقائق.
اأ�سارت  حــ�ــســل  مـــا  عــلــى  لــهــا  تــ�ــســريــح  اأول  يف 
للحفل  متحم�سة  كــانــت  انــهــا  اإىل  بــي  كــــاردي 
اأمني:  تهديد  ب�سبب  لتاأجيله  ا�سطرت  لكنها 
اأريد  احلفل  لإلغاء  اعتذر  الهند  يف  “اأحبائي 
الكوالي�س  يف  متواجدة  كنت  اأين  اأخــربكــم  اأن 
كان  احلـــظ  لــ�ــســوء  ولــكــن  للحفل  ومتحم�سة 
اأمني.. جاري التحقيق من قبل  هناك تهديد 
بكم  اخلــا�ــس  الأمـــن  املهم  مــن  ولكن  ال�سرطة 

وبي قبل اأي �سيء«.

احلظ يبت�سم ملدر�س يف اإجازته       
خلل  “حمظوظة”،  اإجــــــازة  اأمـــريكـــي  مـــدر�ـــس  قــ�ــســى 
ال�سيف احلــايل، بعدما عر على حجر كرمي ذي قيمة 
كربى، فيما كان يق�سي العطلة باأحد املتنزهات يف ولية 
اأركان�سا�س. وبح�سب موقع “�سي بي اإ�س نيوز”، فاإن جون 
لنيك، البالغ 36 عاما، عر على قطعة من الأملا�س يزيد 

وزنها عن القرياطني.
واأجرى املدر�س الذي ينحدر من ولية نربا�سكا، عملية 
بحث دوؤوبة، طيلة �ساعات، بعدما ر�سد احلجر الكرمي، 

عن طريق امل�سادفة، على بعد اأربعة اأمتار ون�سف املرت.
وقال اإنه اأخذ اأولده اإىل املنتزه لأجل ال�ستجمام، وحني 
راأى احلجر الكرمي يف البداية، مل يكن متاأكدا من العثور 

على �سيء مهم، واأو�سح اأنه بدا مثل املياه يف البداية. 
وقام املدر�س باأخذ القطعة اإىل مركز خمت�س يف الأملا�س، 
فــتــم اإخـــبـــاره بــاأنــه �ــســار ميــلــك اأكـــرب حــجــر كـــرمي جرى 

العثور عليه خلل العام اجلاري.
واإذا كان الرجل قد عر على هذا احلجر الكرمي، فلأنه 
الآونة  خــلل  غــزيــر،  ب�سكل  املــطــر،  هــطــول  مــن  ا�ستفاد 

الأخرية، وهو ما جعل اأ�سياء كثرية تطفو اإىل ال�سطح.
باحلجر  الحتفاظ  ينوي  كان  اإذا  ما  لنيك  يو�سح  ومل 
اأنه  اأو�سح  لكنه  بيعها،  ينوي  اإنــه  اأم  امل�ستقبل  الكرمي يف 

يريد الإبقاء عليها يف الوقت احلايل.

من�سة �سواريخ يف حقيبة م�سافر
قالت ال�سلطات الأمريكية، اإن من�سة لإطلق ال�سواريخ 
العا�سمة  قــرب  مبــطــار  م�سافر  حقيبة  يف  اكت�سفت  قــد 
وا�سنطن. وعرت ال�سرطة يف مطار بالتيمور-وا�سنطن 
الدويل على من�سة الإطلق، يف حقيبة على جهاز فح�س 

روتيني، وفقا ملا اأعلنته اإدارة اأمن النقل، يف بيان لها.
ع�سكري  اإنــه  قــال  احلقيبة  �ساحب  اأن  الإدارة  واأ�سافت 
اأن  اإىل مدينته، ويريد  يف اخلدمة، وي�سافر من الكويت 

يحتفظ باملن�سة كتذكار.
فعالة”،  غري  املن�سة  اأن  احلــظ،  “حل�سن  الإدارة  وقالت 
دائرة  اإىل  وت�سليمها  املن�سة،  �سبط  مت  “اأنه  م�سيفة 
وقد  اآمــن.  ب�سكل  حلفظها  بالولية،  احلــرائــق  مكافحة 

�ُسمح للرجل مبوا�سلة رحلته«.

حالة نادرة متنع �سابة من ذرف الدموع
املتحدة  الــــوليــــات  تــعــيــ�ــس يف  هــنــغــاريــة  �ــســابــة  تـــعـــاين 
اإ�سابتها  يف  تت�سبب  نــادرة  �سحية  حالة  من  الأمريكية، 

بح�سا�سية مفرطة عند تعر�س ج�سمها للماء. 
بعد انتقالها اإىل كاليفورنيا يف �سن املراهقة، مت ت�سخي�س 
حالة فالنتينا بونز”25 عاماً” بال�سرى ال�سرياين املائي، 
وهي حالة تت�سبب بظهور طفح يف اجللد حال ملم�سة 
املاء له.  ول تقت�سر ح�سا�سية فالنتينا على املاء فح�سب، 
اأن  الــدمــوع والــتــعــرق،  اأخـــرى مثل  واإمنـــا ميكن ل�سوائل 
ال�سابة  بــاتــت  لـــذا  اجلـــلـــدي.  الــطــفــح  ظــهــور  يف  تت�سبب 
ملب�س  وترتدي  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  تتحا�سى 
خفيفة جداً لتفادي التعرق، كما اأنها تتجنب اخلروج من 
املنزل يف الأيام املاطرة.  وبح�سب الأطباء، فاإن ا�ستجابة 
جتاه  �سريعاً  يــكــون  مــا  عـــادة  للتح�س�س  فالنتينا  ج�سم 
ال�سوائل الدافئة، يف حني ي�ستغرق ظهور الطفح اجللدي 

وقتاً اأطول اإن تعر�ست لل�سوائل الباردة.  املمثلة الأمريكية كيتلني ديفر خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم  »Them That Follow« مب�سرح لندمارك يف لو�س اأجنلو�س. اأ ف ب

بيك�سل.. هاتف جديد 
يتخطى مرحلة اللم�س

جديدة  قــفــزة  “غوغل”  حــقــقــت 
حيث  املحمولة،  الهواتف  عــامل  يف 
املقبل  بــهــاتــفــهــا  الــتــحــكــم  ميـــكـــن 
جزئيا دون مل�سه من خلل حركات 
اأجهزة  تــر�ــســدهــا  الـــتـــي  الــيــديــن 
ر�سالة  يف  جــاء  ح�سبما  ا�ست�سعار، 

ن�سرتها املجموعة على مدونتها.
ومن املفرت�س تقدمي هذا النموذج 
اجلديد “بيك�سل 4” يف اخلريف، 
وميكن فتح قفله من خلل تقنية 
تنقل  ولــن  الــوجــوه،  على  التعرف 
يف  املجمعة  ال�سخ�سية  الــبــيــانــات 
هذا اجلهاز اإىل خدمات اأخرى يف 
“غوغل”، وفقما ك�سفت املجموعة 

العملقة.
بها  يتميز  التي  البتكارات،  واأبــرز 
املعروفة  الــتــقــنــيــة  الـــهـــاتـــف،  هــــذا 
بـ”�سويل”، وهو رادار يتم تطويره 

منذ 5 �سنوات.
وكـــمـــا احلــــــال مــــع هــــواتــــف ذكية 
اأخرى، �سيزود “بيك�سل 4” بتقنية 
الــتــعــرف عــلــى الـــوجـــوه لــكــن هذه 

املرة ب�سل�سة اأكرب.
امل�سوؤول  باربلو  بــرانــدون  واأو�ــســح 
ق�سم  يف  املــــــ�ــــــســــــروع  هـــــــــذا  عـــــــن 
عليكم  تعرفت  “اإذا  “بيك�سل”: 
واخلوارزميات،  ال�ست�سعار  اأجهزة 
التي  اللحظة  يف  الهاتف  �سيفّعل 

مت�سكونه بها بحركة واحدة«.
اأن  ال�ست�سعار  اأجــهــزة  �ــســاأن  ومــن 
تــ�ــســمــح بــفــتــح قــفــل الـــهـــاتـــف دون 
واإجـــــــراء  الـــ�ـــســـا�ـــســـة،  اإىل  الـــنـــظـــر 
تفعيل  اأو  اإلــكــرتونــيــة  مــدفــوعــات 

تطبيقات.

الأطفال يبحثون عن اإقامة العدالة من عامهم الأول
يبحث الأطفال عن العدالة من �سن عام واحد 
يعاقبون من  املخالفني  روؤيــة  ويتوقعون  فقط، 

قبل امل�سوؤولني. 
وت�سري درا�سة اأجريت على 120 طفًل، اإىل اأن 
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 16 و 18 
اأولياء  مثل  قــادة  يت�سرف  اأن  يتوقعون  �سهراً، 
ما  �سخ�س  يــخــرق  عندما  واملــدر�ــســني،  الأمــــور 

القواعد والتقاليد.
ــة اأن الأطـــفـــال قـــادريـــن على  وتــو�ــســح الــدرا�ــس
امل�سوؤولني  التمييز بني اخلطاأ وال�سواب، ودور 
اأن  قبل  والــقــوانــني، حتى  الــقــواعــد  تنفيذ  عــن 

يتمكنوا من الكلم.
وقام الباحثون باختبار جمموعة من الأطفال 
ال�سغار، با�ستخدام عر�س دمى على �سكل دببة، 
الألعاب  بجميع  املتنمر  الـــدب  يحتفظ  حــيــث 
بح�سب  الآخــــريــــن،  مـــع  يــ�ــســاركــهــا  ول  لنف�سه 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وعندما ف�سل “القائد” يف معاقبة املذنب، حدق 

الأطفال ال�سغار يف مكان احلادث لفرتة اأطول، 
وهو ما يفعلونه عندما يرون �سيئاً غري متوقع. 
لباقي  الألعاب  ملنح  القائد  تدخل  ولكن عندما 
الدببة، نظر الأطفال بعيداً حوايل ت�سع ثواٍن، 

واأظهروا اأن الأحداث قد �سارت كما توقعوا.
الــنــفــ�ــس ريــنــيــه بيليغون،  ــتــاذة عــلــم  اأ�ــس وقــالــت 
“كان  اإلينوي  جامعة  من  الدرا�سة  قــادت  التي 
اأطــول، عندما جتاهل  وقتاً  الأطــفــال يحدقون 
الأطفال  اأن  اإىل  ي�سري  وهـــذا  اخلــطــاأ،  الــقــائــد 
اخلطاأ،  لت�سحيح  القائد  يتدخل  اأن  يتوقعون 
اإجــراء من  اأي  لكنهم فوجئوا عندما مل يتخذ 

هذا القبيل«.
ويعتقد اخلرباء الآن اأن الأطفال مت�سددين يف 
اأيام  اإىل  العدل، ورمبا يرجع ذلك  اإقامة  توقع 
العمل  اإىل  الب�سر  ا�سطر  عندما  الكهف،  رجل 
واملـــــاأوى، وكـــان من  الــغــذاء  للعثور على  �ــســويــاً 
�سخ�س  اأي  بقمع  الزعيم  يقوم  اأن  الــ�ــســروري 

يت�سرف باأنانية.

كورتني كاردا�سيان تعود 
لتناول الألبان 

تق�سي جنمة تلفزيون الواقع ال�سهرية  كورتني كاردا�سيان  عطلة ممتعة 
لها  �ــســورا  الــبــابــاراتــزي  كــامــريات  عد�سات  التقطت  وقــد  �ساردينيا،  يف 
هناك. النجمة البالغة من العمر 40 عاماً ا�ستعر�ست قوامها بالبيكيني 

.Dolce & Gabbana املزين بالورود من
وكانت كورتني برفقة اأولدها الثلثة ماي�سون “9 �سنوات” وبينيلوبي 

“7 �سنوات” وراين “4 �سنوات«.
يف �سهر ت�سرين الأول-اأكتوبر ، ك�سفت كورتني اأنها باتت تتناول الألبان 

والغلوتني مرة اأخرى بعد ا�ستبعادها �سابًقا من نظامها الغذائي.
اأنها ت�سرتيح من نظامها الغذائي حتى ل ي�سبح ج�سمها غري  وذكرت 

متجاوب جتاه اأ�سياء معينة.


