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زودت م�ست�سفى حي�س ب�سحنة كبرية من امل�ستلزمات الطبية 

الإمارات توا�سل اإغاثة حمافظة ال�سالع اليمنية
•• ال�ضالع-وام:

و�شحنات  والإي����واء  الإغ��اث��ة  ق��واف��ل  ت�شيري  الإم����ارات  دول���ة  توا�شل 
هيئة  عرب  اليمنية  ال�شالع  ملحافظة  الطبية  وامل�شتلزمات  الأدوي���ة 

الهالل الأحمر الماراتي.
وتقوم ال�شلطة املحلية يف حمافظة ال�شالع ممثلة يف املحافظ اللواء 
توزيعها  على  والإ���ش��راف  الإغ��اث��ي��ة  ال��ق��واف��ل  با�شتقبال  مقبل  علي 
للهالل  التابع  التطوعي  الفريق  ع��رب  مبا�شر  ب�شكل  للم�شتحقني 
المارات  دول��ة  جهود  ال�شالع  حمافظ  وثمن  الإم���ارات���ي.  الأح��م��ر 

امل�شتمرة لدعم املحافظة واإغاثة �شكانها.
من جهة اأخ��رى زودت دولة الم��ارات م�شت�شفى »حي�س« يف ال�شاحل 
الطبية  وامل�شتلزمات  الأدوي����ة  م��ن  ك��ب��رية  ب�شحنة  اليمني  ال��غ��رب��ي 
ملعاجلة احلالت املر�شية الناجتة عن انت�شار وباء الكولريا واملالريا 

يف مدينة حي�س وعدد من املناطق املجاورة لها.
)التفا�شيل �س2(
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حممد بن زايد ي�سدر قرارين بت�سكيل جمل�س اأمناء اأكادميية
اأبوظبي احلكومية واإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء جامعة حممد اخلام�س

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات 
قراراً  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
اأكادميية  اأمناء  جمل�س  بت�شكيل 
برئا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
معايل �شارة عو�س عي�شى م�شلم.
ون�س القرار على ع�شوية كل من 
مرمي  وال�شادة  ال�شعادة  اأ�شحاب 
للرئي�س،  ن���ائ���ب���اً  امل���ه�������ريي  ع��ي��د 
احلمادي،  حمم�د  ح�شني  وعامر 
الظاه�ري،  خلفان  علي  وال��ل��واء 

وغنام بطي خليفة املزروعي.
اأ���ش��در �شاحب  اأخ���رى  م��ن جهة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ب���اإع���ادة ت�شكيل  ق����راراً  اأب��وظ��ب��ي، 
جم��ل�����س اأم����ن����اء ج��ام��ع��ة حممد 
�شعادة  برئا�شة  اأبوظبي  اخلام�س 
���ش��امل بن  ال��دك��ت��ور حممد مطر 
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ترامب.. مدر�شة فكرية دون ان يدري

جتربة منظومة �شهم 3  )رويرتز(

نزع 4198 لغمًا زرعها احلوثيون خالل �شهر يف اليمن

التحالف ينفي ا�ستهداف ميلي�سيات احلوثي مطار جنران
•• اليمن-وكاالت:

اأكد املتحدث با�شم حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، 
العربي  التحالف  اأن  املالكي،  تركي  الركن  العقيد 
جنران  مدينة  ل�شتهداف  حوثية  حماولة  اأحبط 

ال�شعودية.
اأ�شقطت طائرة  التحالف  ق��وات  اإن   ، املالكي  وق��ال 
ا�شتهداف  ح���اول���ت  احل���وث���ي  مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  م�����ش��رية 

جنران.
مع  بحزم  يتعامل  العربي  التحالف  اأن:  واأ���ش��اف 
املواقع التي تنطلق منها الطائرات امل�شرية التابعة 

مليلي�شيات احلوثي.
اأنه ل  ال�شرعية،  با�شم حتالف دعم  املتحدث  واأكد 
�شحة ملا ن�شرته ميلي�شيات احلوثي عن ا�شتهداف 
مطار جنران، واأنها حماولت زائفة للحوثي لرفع 
الروح املعنوية ملقاتليها، بينما يف احلقيقة، ل توجد 

اأي انت�شارات للميلي�شيات احلوثية.
احلوثي  من  املمنهجة  العمليات  املالكي  وا�شتنكر 
التحالف  اأن  موؤكدا  املدنية،  امل��ط��ارات  ل�شتهداف 
ال�����ذي متار�شه  ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى الإره��������اب  ي�����ش��ع��ى 
القتل  عمليات  متار�س  والتي  احلوثي  ميلي�شيات 

خارج اإطار القانون.
الألغام يف  لنزع  ال�شعودي  امل�شروع  اأعلن  اإىل ذلك، 
اليمن م�شام، اأم�س الأحد، عن انتزاع 4198 لغماً 
زرعتها ميلي�شيات احلوثي النقالبية خالل يوليو 

اليمنية  املحافظات واملناطق  اجل��اري، يف عدد من 
املحررة.

وقال مدير عام امل�شروع، اأ�شامة الق�شيبي، اإن فرق 
�شهر  من  الرابع  الأ�شبوع  يف  نزعت  م�شام  م�شروع 
يوليو اجلاري 1184 لغماً وذخرية غري منفجرة 
لي�شل جمموع ما مت نزعه منذ بداية ال�شهر اإىل 
منفجرة  غري  ذخائر  األ��غ��ام،  بني  تنوعت   4198

وعبوات نا�شفة.
امليدانية  ال��ف��رق  اأن  ب��ي��ان،  يف  الق�شيبي  واأو����ش���ح 
الأ�شبوع  م�����ش��ام مت��ك��ن��ت خ���الل  مل�����ش��روع  ال��ت��اب��ع��ة 
للدبابات و4  األغام م�شادة   609 نزع  املا�شي من 

األغام م�شادة لالأفراد.
واأ�شاف، اأن الفرق كذلك نزعت خالل اأ�شبوع 562 

ذخرية غري منفجرة و9 عبوات نا�شفة.
واأ���ش��ار ال��ب��ي��ان، اإىل اأن جم��م��وع م��ا مت ن��زع��ه منذ 
 26 2018 وحتى  اأواخ��ر يونيو  انطالق امل�شروع 
األغام،  ب��ني  تنوعت   78313 بلغ  اجل���اري  يوليو 

وذخائر غري منفجرة وعبوات نا�شفة.
الفرق  اإن  ال�����ش��رع��ي��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة  وت��ق��ول احل��ك��وم��ة 
ما  انتزعت  ودول��ي��ة،  اإقليمية  وب��رام��ج  الهند�شية 
يقارب ال� 500 األف لغم وعبوة نا�شفة منذ اندلع 

احلرب.
عن  ي��زي��د  م��ا  ه��ن��اك  ر�شمية  ت�شريحات  وبح�شب 
مليون لغم وعبوة نا�شفة مازالت مزروعة ومل يتم 

نزعها.

اإ�سرائيل واأمريكا تنجحان يف اختبار لعرتا�س ال�سواريخ البالي�ستيةدبلوما�سيون اأتراك يتج�س�سون على معار�سي اأردوغان باأمريكا!

الأفغانية-الأفغانية لن تبداأ اإل بعد 
اإعالن ان�شحاب القوات الأجنبية.

امل��ب��ع��وث الأم��ري��ك��ي اخلا�س  وق����ال 
لل�شالم يف اأفغان�شتان زملاي خليل زاد 
بعد ت�شريحات رحيمي اإن املحادثات 
بني طالبان واحلكومة �شتجرى بعد 
اأن تربم )الوليات املتحدة( اتفاقها 

اخلا�س مع طالبان.
م��ن جولت  ع���ددا  زاد  وع��ق��د خليل 
املحادثات مع م�شوؤولني من طالبان 
اأواخ����ر ال��ع��ام املا�شي  يف ق��ط��ر م��ن��ذ 
طالبان  م���ط���ل���ب  ع���ل���ى  وت�����رك�����زت 
الأمريكية  القوات  بان�شحاب  املتعلق 
وا�شنطن  وم���ط���ل���ب  والأج����ن����ب����ي����ة 
ب���اأن ت��ق��دم ط��ال��ب��ان ���ش��م��ان��ات بعدم 
ال��ب��الد كقاعدة  اأرا����ش���ي  ا���ش��ت��خ��دام 

لالإرهاب.

•• كابول-وكاالت:

ا���ش��ت��ه��دف ان��ف��ج��ار م��ك��ت��ب اأم����ر اهلل 
�شالح املر�شح ملن�شب نائب الرئي�س 
الأفغاين اأ�شرف غني، يف اإطار هجوم 

اأدى اإىل �شقوط قتلى وجرحى .
وقال ن�شرت رحيمي املتحدث با�شم 
ال�شاعة  ق���راب���ة  ال��داخ��ل��ي��ة:  وزارة 
انفجار  اأول  وق��ع  م�شاء،   16،40
ق����رب امل��ك��ت��ب ث���م اق��ت��ح��م ع����دد من 

املهاجمني املكتب.
رون����د  اإىل ح�����زب  ي��ن��ت��م��ي  و����ش���ال���ح 
���ش��ب��ز وع��م��ل ���ش��اب��ق��اً رئ��ي�����ش��اً جلهاز 

ال�شتخبارات يف البالد.
اأع��ل��ن م�����ش��وؤول كبري يف  م��ن جهها، 
احلركة  اأن  اأم�������س  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
ل���ن ت��ع��ق��د حم���ادث���ات م��ب��ا���ش��رة مع 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأج�����رت اإ���ش��رائ��ي��ل وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ب��ن��ج��اح جتربة 
لعرتا�س �شاروخ بالي�شتي قال رئي�س الوزراء بنيامني 
تهديدات  مبواجهة  حماية  ي�شكل  اإن��ه  ام�س  نتانياهو 

ايرانية حمتملة.
جتارب  اإن  بيان  يف  الإ�شرائيلية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
المريكية  ال���ش��ك��ا  ولي���ة  يف  ن��ف��ذت   3 �شهم  منظومة 

واعرت�شت بنجاح اأهدافا فوق الغالف اجلوي.
ال���ط���ريان يف ال�شكا  »اأج����ري����ت جت����ارب  ال��ب��ي��ان  واك����د 
اإج��راء التجارب عليها  لختبار القدرات التي ل ميكن 

يف اإ�شرائيل«.
ال��ق��درة على  اإ���ش��رائ��ي��ل  ل���دى  ال��ي��وم   : نتانياهو  وق���ال 
ال��ت��ح��رك ���ش��د ال�����ش��واري��خ ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة ال��ت��ي ميكن 

اإطالقها �شدنا من اإيران اأو اأي مكان اآخر.
واأ�شاف هذا اإجناز عظيم لأمن اإ�شرائيل.

وان�����ش��م ال�����ش��ف��ري الأم����ريك����ي ل����دى اإ���ش��رائ��ي��ل ديفيد 
الأ���ش��ب��وع��ي ملجل�س  الج��ت��م��اع  اإىل  الأح�����د  ف��ري��دم��ان 
�شريط  مل�شاهدة  نتايناهو،  برئا�شه  القد�س  يف  ال��وزراء 

فيديو خا�س بالتجارب.
والوليات  اأج���رت  اأن��ه��ا  يناير  يف  اإ�شرائيل  اأعلنت  وق��د 

املتحدة جتربة ناجحة ملنظومة �شهم3 يف اإ�شرائيل.
عام  امل��ن��ظ��وم��ة يف  ن�شر  ق��ب��ل  �شل�شلة جت���ارب  واج��ري��ت 

يف القواعد اجلوية الإ�شرائيلية.  2017

ن�شرها  ال��ت��ي مت  املنظومة  ط���راز  اأن  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
املنظومة  اأن  م��وؤك��دي��ن  ق���دمي���ة،  ن�����ش��خ��ة  ك���ان  ���ش��اب��ق��ا 

اجلديدة �شتوفر حماية اأكرث تطورا.
من  جزئيا  املمولة  �شهم  منظومة  واإن��ت��اج  تطوير  ومت 
ل�شناعة  اإ�شرائيلية  �شركة  بوا�شطة  املتحدة  ال��ولي��ات 

الطريان بالتعاون مع �شركة بوينغ المريكية.

•• وا�ضنطن-وكاالت:

ك�شف موقع نورديك مونيتور ال�شتق�شائي يف تقرير خا�س، 
يف  وممثلياتها  اأنقرة  �شفارة  يف  الأت��راك  الدبلوما�شيني  اأن 
رجب  للرئي�س  معار�شني  على  جت�ش�شوا  املتحدة،  الوليات 

طيب اأردوغان.
اإن��ه ح�شل على  الرتكي،  ال�شاأن  املتخ�ش�س يف  املوقع  وق��ال 
اأن�شطة  يف  اأت���راك  دبلوما�شيني  ت��ورط  تثبت  �شرية،  وثائق 

جت�ش�س على الأرا�شي الأمريكية.
ر�شمية  مرا�شالت  عن  عبارة  هي  التي  الوثائق  اأن  واأو�شح 
�شادرة عن ال�شفارة الرتكية يف وا�شنطن وقن�شليات اأخرى 
يف م���دن اأم��ريك��ي��ة، وج��ه��ت ل����وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي��ة يف 

اأنقرة.

الدبلوما�شيون الأتراك معلومات عن ن�شاطات هذه املدر�شة 
وم�شاركتها يف م�شابقة فيدرالية.

ومن امل�شتغرب اأن الدبلوما�شيني اأعربوا عن اإحباطهم من 
للمدر�شة،  الولية  يف  امل�شوؤولون  به  يحيط  الذي  الهتمام 
نيوجر�شي  ال��ق��ي��ادي��ة يف  ���ش��خ�����ش��ي��ات  ع���ن ح�����ش��ور  ف�����ش��ال 

لالأن�شطة الثقافية التي تنظمها.
وكان نورديك مونيتور ك�شف يف يونيو املا�شي، اأن اأردوغان 
اأم���ن يف  ���ش��ب��اط  لح���ق معار�شيه يف ج��ورج��ي��ا ع��رب تعيني 

ال�شفارة الرتكية هناك، حتت غطاء عمل دبلوما�شي.
مذكرات  واأ�شدرت  حتقيقا  فتحت  �شوي�شرا  اأن  اأ�شار  كذلك 
توقيف بحق اثنني من دبلوما�شيي ال�شفارة الرتكية، بعدما 
تورطا يف حماولة اختطاف رجل اأعمال �شوي�شري من اأ�شل 

تركي يعرف بانتقاده لأردوغان.   

ووفق املعلومات يف هذه الوثائق، فاإن الدبلوما�شيني جمعوا 
قائمة  وق��دم��وا  اأردوغ�����ان،  معار�شي  ن�شاطات  ع��ن  ب��ي��ان��ات 
من  ج��زء  وكاأنهم  بها،  يعملون  التي  واملنظمات  باأ�شمائهم 

كيانات اإجرامية.
ومتثل هذه الوثائق بح�شب نورديك مونيتور �شلوكا اتبعته 
حكومة اأردوغان عرب املمثليات الدبلوما�شية يف العديد من 

الدول حول العامل، للتج�ش�س على املعار�شني.
الدبلوما�شيون  عليها  جت�ش�س  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ني  وم���ن 
الأت������راك، م���دار����س و���ش��رك��ات وم��ن��ظ��م��ات غ��ري احلكومية 
وبن�شلفانيا  وج��ورج��ي��ا  العا�شمة  ووا���ش��ن��ط��ن  ن��ي��وي��ورك  يف 
لأردوغان  معار�شني  اأن  يعتقد  حيث  و�شيكاغو،  وتك�شا�س 

يديرون هذه املنظمات.
وقدم  نيوجر�شي،  ولي��ة  يف  مدر�شة  على  التج�ش�س  مّت  كما 

 لتخفيف الأعباء املالية على ال�شركات
 % املجل�س التنفيذي يقرر اإلغاء ر�سم 1 

خلدمة رد تاأمني اإعادة الت�سدير 
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شدر املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي قراراً باإلغاء ر�شم خدمة رد التاأمني واملطبق 
عند اإعادة ت�شدير الب�شائع املدخلة موؤقتاً والبالغ  %1 من قيمة الإر�شالية، وذلك 

بهدف تخفيف الأعباء املالية على ال�شركات التجارية العاملة بالدولة.
 ويهدف القرار اإىل ت�شهيل التجارة عرب احلدود، وامل�شاهمة ب�شكل فعال يف جعل بيئة 
ومبا  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  الأ���ش��واق  بني  ال�شدارة  حتتل  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الأع��م��ال 

ين�شجم مع الروؤى احلكومية الرامية اإىل دعم النمو القت�شادي لإمارة اأبوظبي .
على  والت�شدير  ال���ش��ت��رياد  تكاليف  تخفي�س  يف  ي�شهم  اأن  ال��ق��رار  ه��ذا  ���ش��اأن   ومن 
ال�شركات واملتعاملني، والذي �شيوؤدي بال�شرورة اإىل حتفيز حركة التجارة عرب منافذ 
اإمارة اأبوظبي كافة، حيث  كان ي�شتوفى هذا الر�شم نظري خدمات رد تاأمني الب�شائع 
املعاد ت�شديرها، والتي مت اإدخالها م�شبقاً اإىل الدولة حتت و�شع الإدخال املوؤقت مثل 

املعار�س وامل�شاريع والب�شائع التي تدخل لالإ�شالح والإعادة وغريها.

عابد الكعبي.
ون�����س ال���ق���رار ع��ل��ى ع�����ش��وي��ة كل 
وال�شادة  ال�����ش��ع��ادة  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
حممد  ح�شن  ي��و���ش��ف  حم��م��د  د. 

بني يا�س و د.كرمية مطر را�شد 
�شعيد  د.  و  امل���زروع���ي  يلييل  ب��ن 
ام��������زازي، وحم���م���د غ��ا���ش��ي و د. 

جمال الدين الهاين.

جانب من قوافل الإغاثة الإماراتية ملحافظة ال�شالع )وام(

خما�ض يف بيت املحافظني:
هل هناك نخبة فكرية وثقافية ترامبية؟

•• الفجر - األيك�ضي�س كاريه - ترجمة خرية ال�ضيباين 

مل يكن انت�شار دونالد ترامب انت�شاًرا ملثقف. وعلى عك�س رونالد ريغان، مل ي�شبق 
اأو تعبئة مراكز التفكري وغريها من املوؤ�ش�شات البحثية التي  اإحداث  هذا الفوز 
، وتعمل يف نف�س الوقت، كاإطار  عادًة ما تبني النقا�س العام يف الوليات املتحدة 

لتكوين امل�شوؤولني احلكوميني امل�شتقبليني. 
قد  املحافظة،  الفكرية  املثقفة  بالطبقة  ت�شميته  ميكن  كان  ما  كثرية،  ن��واح  من 
تخلفت عن الركب، وكانت ت�شري عك�س تّيار احلملة الأخرية. اإن ويكلي �شتاندرد ، 
وهي جملة للمحافظني اجلدد اأ�ش�شها بيل كري�شتول - اإحدى الأ�شوات اليمينية 

الأ�شد نقدا لالإدارة - دفعت الثمن بتوقفها عن ال�شدور.  )التفا�شيل �س13(

تاأجيل اجتماع الإعالن الد�ستوري يف ال�سودان
 •• اخلرطوم-وكاالت:

اأفادت الو�شاطة الفريقية ، اأنه مت تاأجيل الجتماع بني 
والتغيري  احلرية  وق��وى  ال�شوداين  الع�شكري  املجل�س 
ب�شاأن الإعالن الد�شتوري اإىل الثنني، وذلك مبوافقة 

الطرفني.
الأيام  اأن  اأعلن،  قد  النتقايل  الع�شكري  املجل�س  وك��ان 
املقبلة �شت�شهد حوارا ب�شاأن الإعالن الد�شتوري وما دار 
اإع��الن احلرية  اأبابا من مفاو�شات بني قوى  اأدي�س  يف 

والتغيري واجلبهة الثورية برعاية اإثيوبية واأفريقية.
العميد  الع�شكري،  باملجل�س  الإع��الم  اإدارة  وقال مدير 
حوارا  �شتعرف  املقبلة  “الأيام  اإن  هاجة،  اأب��و  الطاهر 
ب�شاأن الإعالن الد�شتوري وحول ما دار يف اأدي�س اأبابا«.

خالل  بها  اأدىل  التي  ت�شريحاته،  يف  هاجة  اأب��و  واأك���د 
اأن هناك  ال�شودان احلكومي على  مقابلة مع تلفزيون 

»حر�شا �شديدا ورغبة للو�شول اإىل كلمة �شواء«.
واأ�شار مدير اإدارة الإعالم باملجل�س الع�شكري اإىل اأن ما 
النهائي،  �شينتج عن احل��وار �شيكون جزءا من التفاق 

مع خمتلف القوى ال�شيا�شية يف البالد.
واأ�شاف اأن »هناك حمطات مهمة يف التاريخ ال�شوداين 
جمعت كل ال�شودانيني«، معربا عن تفاوؤله باأن التفاق 
للتنمية  ون��ت��ف��رغ  ���ش��واء  كلمة  ع��ل��ى  �شيجمعنا  ال��ق��ادم 

والدميقراطية.
واأكد اأبو هاجة على حاجة ال�شودان اإىل ميثاق د�شتوري 
اأجل  م��ن  النتقالية  ال��ف��رتة  يف  اجلميع  عليه  يتوافق 

البناء عليه يف املرحلة التالية.

ق�����س��ف ج�����وي وم��دف��ع��ي 
وحماة اإدل��ب  على  متوا�سل 

•• بريوت-اأ ف ب:

قتل ت�شعة مدنيني الأح��د يف غارات 
ال�شوري  ال����ط����ريان  ���ش��ن��ه��ا  ج���وي���ة 
�شوريا،  غ��رب  �شمال  على  والرو�شي 
�شيطرة  حت���ت  مب��ع��ظ��م��ه��ا  ال���واق���ع���ة 
تتعر�س  وال��ت��ي  م��ع��ار���ش��ة،  ف�شائل 
النظام  م���ن  ي���وم���ي  ���ش��ب��ه  ل��ق�����ش��ف 
اأ�شهر،  ثالثة  منذ  الرو�شي  وحليفه 
ب��ح�����ش��ب امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 

الإن�شان.
ت�شهد  اأب���ري���ل،  ني�شان  ن��ه��اي��ة  وم��ن��ذ 
اإدل����ب وم��ن��اط��ق حماذية  حم��اف��ظ��ة 
وحماة  ح���ل���ب  حم���اف���ظ���ات  يف  ل���ه���ا 
الق�شف  يف  ت�����ش��ع��ي��داً  وال���الذق���ي���ة، 
�شبه  ب�����ش��ك��ل  وال����رو�����ش����ي  ال�������ش���وري 

يومي.
وا�شتهدفت الغارات اجلوية والق�شف 
املدفعي الأحد عدة مناطق يف اإدلب 
ت�شعة  ع��ن مقتل  اأ���ش��ف��ر  م��ا  وح��م��اة 

مدنيني، بح�شب املر�شد.
من  خ��م�����ش��ا  اأن  امل���ر����ش���د  واأو������ش�����ح 
ال�شحايا �شقطوا اإثر �شربات جوية 
�شنها النظام على مناطق �شكنية يف 
مدينة اأريحا التابعة ملحافظة اإدلب 
وذل����ك غ����داة ي���وم دام ���ش��ه��دت��ه هذه 

املدينة.

اإرهابي  خمطط  اأكرب  اإحباط 
عراقية  حمافظات  ي�ستهدف 

•• بغداد-وكاالت:
اأع��ل��ن��ت امل��خ��اب��رات ال��ع��راق��ي��ة، عن 
اإح��ب��اط اأك���رب خم��ط��ط اإره���اب���ي يف 
العا�شمة  ل�شتهداف   2019 عام 
ب�����غ�����داد، وب���ع�������س امل���ح���اف���ظ���ات يف 

اجلنوب ويف اإقليم كرد�شتان.
ب�خلية  ي���ع���رف  م���ا  رئ�����ي�����س  وق�����ال 
ال�شق�ور يف املخابرات العراقية، اإن 
اخللية ا�شتطاعت حتديد الأهداف 
بال�شربات  وت��دم��ريه��ا  الإره��اب��ي��ة 
اجلوية تارة وبالقتال املبا�شر وجهاً 

لوجه مع الإرهابيني تارة اأخرى.

بيانا  ورف�شت  الأفغانية  احلكومة 
من وزير بارز عن خطط عقد مثل 
الأ�شبوعني  خ���الل  الج��ت��م��اع  ه���ذا 
رحيمي  ال�شالم  عبد  املقبلني.وقال 
ل�شوؤون  الأف����غ����اين  ال����دول����ة  وزي�����ر 
ال�������ش���الم اإن�����ه م���ن امل����اأم����ول اإج�����راء 
حمادثات مبا�شرة مع طالبان خالل 
الأ�شبوعني املقبلني يف دولة اأوروبية 
مل يحددها م�شريا اإىل اأن احلكومة 
15 فردا  وف��دا موؤلفا من  �شرت�شل 

لذلك الجتماع.
متحدث  وه���و  ���ش��اه��ني  �شهيل  ل��ك��ن 
يف  لطالبان  ال�شيا�شي  املكتب  با�شم 
املحادثات  اإن  وق��ال  ذل��ك  نفى  قطر 
مع احلكومة لن تنعقد اإل بعد اإبرام 
ات��ف��اق م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ب�شاأن 
املحادثات  واأ���ش��اف  ق��وات��ه��ا.  �شحب 

هجوم دام على مكتب مر�سح ملن�سب نائب الرئي�س الأفغاين 
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة توعي اأفراد املجتمع حول مر�س التهاب الكبد الوبائي

•• دبي- وام:

درجت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع على اإطالق حمالت توعية 
الكبد  التهاب  مر�س  عن  املبكر  الك�شف  ب�شرورة  املجتمع  لأف��راد 
الوبائي خا�شة بالتزامن مع اليوم العاملي للتهاب الكبد الوبائي، 
الذي ي�شادف 28 يوليو من كل عام وفق منظمة ال�شحة العاملية. 
اأف���راد  وت��ه��دف ح��م��الت ال�����وزارة اإىل رف���ع م�شتوى ال��وع��ي ل���دى 
الكبد  ال��ت��ه��اب  خم��اط��ر  ح��ول  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  املجتمع 
جمانية  طبية  فحو�شات  خاللها  تقدم  حيث   A،B،C الوبائي 
الوقاية  وط��رق  العدوى  انتقال  توعية حول طرق  ن�شرات  وت��وزع 
التي  احل��م��الت  وت��ت��واف��ق  ال��ع��الج.  وخ���ي���ارات  والت�شخي�س  منها 
اأه��داف منظمة ال�شحة العاملية ب�شاأن  ال��وزارة �شنويا مع  تطلقها 

باملائة من   90 2030 يف خ�شوع  الكبد الفريو�شي لعام  التهاب 
الأ�شخا�س امل�شابني بالعدوى بفريو�س التهاب الكبد B والعدوى 
باملائة   80 C لختبار التحري وح�شول  الكبد  التهاب  بفريو�س 
من املر�شى املوؤهلني على العالج واحلد من الوفيات الناجمة عنه 
بن�شبة 65 باملائة من خالل عدة طرق اأهمها اإذكاء الوعي وتعزيز 
ال�شراكات واملوارد و�شياغة ال�شيا�شات املدعومة بالأدلة والبيانات 
املر�س وتو�شيع نطاق  الوقاية من �شريان  وو�شع خطط وبرامج 

خدمات الفح�س والرعاية والعالج.
ووقاية  ال�شحة  وزارة  ت��وف��ر  العالجية  اخل��دم��ات  �شعيد  وع��ل��ى 
املجتمع واجلهات ال�شحية احلكومية واخلا�شة اأحدث املمار�شات 
امل�شتمر  التاأهيل  وتقدم  عامليا  املطبقة  العالجية  والربوتوكولت 
ملقدمي الرعاية ال�شحية من الكوادر الطبية والفنية وتعريفهم 

ال�شيا�شات  اأف�شل  باأحدث طرق ت�شخي�س وعالج املر�س وتطبيق 
الر�شمية  انت�شار املر�س. وتوؤكد الإح�شائيات  الوقائية للحد من 
اأن دولة الإمارات من اأقل دول العامل يف ن�شبة الإ�شابة بهذا النوع 
 .. الوقائي  اجلانب  تر�شيخ  اإىل  ال���وزارة  ت�شعى  حيث  املر�س  من 
فيما تقدم الدولة العالج باملجان للمر�شى املواطنني. ولتحقيق 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  ت�شعى   2021 الوطنية  الأج��ن��دة  اأه���داف 
التغطية  تاأمني  اإىل  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  اإط��ار  يف  املجتمع 
ا�شرتاتيجيتها  وتنفيذ  للمجتمع  وامل�شتدامة  ال�شاملة  ال�شحية 
بطرق  واملتكاملة  ال�شاملة  ال�شحي�ة  ال��رع��اي��ة  لتقدمي  ال��رام��ي��ة 
وبناء  الأم��را���س  من  املجتمع  وقاية  ت�شمن  وم�شتدامة  مبتكرة 
تطوراً  اأك��رث  موؤ�شرات  وف��ق  العالجية  وال�شالمة  اجل��ودة  اأنظمة 

لقيا�س الأداء مع اللتزام مبعايري التناف�شية العاملية .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س جمهورية بريو باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة اىل فخامة 
الرئي�س مارتني األربتو في�شكارا كورنيخورئي�س جمهورية بريو وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.  كما 
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
�شاحب  وبعث  كورنيخو.  في�شكارا  األربتو  مارتني  الرئي�س  فخامة  اىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتني اىل معايل �شالفادور األيخاندرو خورخي ديل �شولر لبارثي رئي�س وزراء جمهورية بريو.

الإمارات توا�سل اإغاثة حمافظة ال�سالع اليمنية
•• ال�ضالع-وام:

ت��وا���ش��ل دول����ة الإم������ارات ت�شيري 
قوافل الإغاثة والإيواء و�شحنات 
الطبية  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات  الأدوي�������ة 
اليمنية  ال�������ش���ال���ع  مل���ح���اف���ظ���ة 
الأح�����مر  ال��������������ه��الل  ه��ي��ئ��ة  ع���رب 
ال�شلطة  وت����ق����وم  الم�������ارات�������ي. 
ال�شالع  حم��اف��ظ��ة  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�����ل�����واء  امل�����ح�����اف�����ظ  مم���ث���ل���ة يف 
القوافل  با�شتقبال  مقبل  ع��ل��ي 
الإغاثية والإ�شراف على توزيعها 
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��م�����ش��ت��ح��ق��ني 
التابع  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ف��ري��ق  ع���رب 
ل���ل���ه���الل الأح�����م�����ر الإم������ارات������ي. 
وث��م��ن حم��اف��ظ ال�����ش��ال��ع جهود 
لدعم  امل�شتمرة  الم�����ارات  دول���ة 

املحافظة واإغاثة �شكانها .
الأح���م���ر  ال����ه����الل  اأن  .م�����وؤك�����دا 

ال��دوائ��ي ال��ت��اب��ع ل����وزارة ال�شحة 
ت����زوي����د  مت  ..ك������م������ا  ال���ي���م���ن���ي���ة 
ال���ع���ام بعدد  ال��ن�����ش��ر  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
655 ا�شطوانة اأك�شجني، ودعمه 
على  طبية  وم�شتلزمات  ب��ادوي��ة 

�شحنات  اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ل���ه���ا، 
والطبية،  ال��دوائ��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
اأ�شهمت ب�شكل كبري يف ا�شتمرارية 
ع��م��ل امل�����ش��ف��ى وم��وا���ش��ل��ة تقدمي 
خدماته رغم الظروف ال�شعبة. 

والي������وائ������ي������ة ا������ش�����ر ال�������ش���ه���داء 
وال����ن����ازح����ني وامل���ت�������ش���رري���ن من 
خم����ت����ل����ف م�����ن�����اط�����ق حم���اف���ظ���ة 
ال�����ش��ال��ع ح��ي��ث مت ت��ق��دمي اكرث 
من 26 الف �شلة غذائية ا�شتفاد 

تقدمي  يف  �شباقاً  ك��ان  الإم��ارات��ي 
العون وامل�شاعدة مل�شت�شفى الن�شر 
ال�شحي  املرفق  يعد  ال��ذي  العام، 
ي��ق��دم خدماته  ال����ذي  ال��وح��ي��د، 
لأبناء املحافظة واملناطق املجاورة 

ان�شاء  اأرب���ع م��راح��ل، اىل ج��ان��ب 
امل�شت�شفى  وت�����زوي�����د  وجت���ه���ي���ز 
امل�����ي�����داين ب���ال�������ش���ال���ع ب����الدوي����ة 

واملعدات وامل�شتلزمات الطبية.
الغذائية  امل�������واد  وا����ش���ت���ه���دف���ت   

وت��ك��ل��ل ال���دع���م امل���ق���دم م���ن دولة 
ال�شحي  اجل���ان���ب  يف  الإم��������ارات 
بال�شالع  ال�شحة  مكتب  بت�شليم 
طبية  وم�شتلزمات  ادوي��ة  �شحنة 
لالمداد  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  ع���رب 

منها ما يقارب 184 الف ن�شمة 
وتوزيع 1800 ك�شوة عيد ل�شر 
 20 وت��وزي��ع  بال�شالع  ال�شهداء 
براد ماء اىل جانب تقدمي 430 

خيمة و65 خزان مياه.

عدد  يف  اخلريية  ال�سارقة  نفذته  م�سروع  اآلف   8.5
من البلدان خالل 2019 بتكلفة 76 مليون درهم

•• ال�ضارقة-وام:

ال�������ش���ارق���ة اخل���ريي���ة خ����الل الن�شف  ن���ف���ذت ج��م��ع��ي��ة 
النامية  البلدان  ع��دد من  العام اجل��اري يف  الأول من 
نحو  بتكلفة  خ��ريي��ا  م�����ش��روع��ا   8585 ال��ع��امل  ح���ول 
اخلارجية  امل�شاريع  لتقرير  وفقا  دره��م  مليون   76
الزري  حمدان  حممد  وقال  اجلمعية.  اأ�شدرته  الذي 
تنفيذا  ج��اء  ذل��ك  ان  وال��ك��ف��الت  امل�شاريع  اإدارة  مدير 
بن  ع�شام  ال�شيخ  برئا�شة  الإدارة  جمل�س  لتوجيهات 
رقعة  يف  التو�شع  م��ن  مزيد  لإح���داث  القا�شمي  �شقر 
داخل  �شواء  تنفيذها  ُيجرى  التي  الإن�شانية  العمال 
الدولة اأو خارجها م�شريا اىل ان اجلمعية متكنت من 
ال�شواد  �شملت  متنوعة  واأعمال  م�شاريع  حزمة  تنفيذ 
حيث  اجلمعية  بها  تتواجد  التي  البلدان  من  الأك��رب 
بقيمة  واأفريقيا  اآ�شيا  ق��ارت��ي  يف  م�شجدا   835 بنت 
للفقراء  بيتا   111 اإن�����ش��اء  اىل  ا���ش��اف��ة  مليونا   43
لفتا  دره��م  مليون   1.6 بتكلفة  الروهينجا  ولجئي 
اإن�شاء  �شهد  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  اأن  اىل 
6586 بئرا خمتلفا منها الكهربائية ومنها العميقة 
توفري  مت  الع�شوائية  املناطق  بع�س  ويف  والرت��وازي��ة 

الآبار اليدوية بالإ�شافة اإىل اإن�شاء 20 حمطة لتحلية 
املياه ومد ال�شبكات لتو�شيلها اإىل املنازل وذلك بتكلفة 
ال�شارقة  اأن جمعية  الزري  واأو�شح  درهم.  22 مليون 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى م�شاريع  اخل���ريي���ة رك����زت ك��ذل��ك 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�شف  �شهد  حيث  التعليم 
القراآن  لتحفيظ  ومركزا  درا�شيا  ف�شال   118 اإن�شاء 
5 ماليني درهم و  اإجمالية بلغت  و4 مدار�س بتكلفة 
ذلك يف كل من ال�شنغال والهند وكمبوديا وموريتانيا 
والفلبني وبنجالدي�س وتوجو وغانا وليبرييا  وم�شر 
و مت جتهيزها بالو�شائل احلديثة اىل جانب اإن�شاء 4 
م�شتو�شفات �شحية تتوفر بها اأحدث الأجهزة الطبية 
وكلية للطب يف جمهورية ت�شاد بتكلفة اإجمالية بلغت 
بقيمة  64 حمال خرييا  اإن�شاء  و  دره��م  مليون   1.7
العام  اأن��ه منذ مطلع  ال���زري  واأو���ش��ح  مليوين دره���م. 
اجلاري حتى نهاية �شهر يونيو املا�شي متكنت اجلمعية 
بهدف خلق فر�س  اإنتاجيا  م�شروعا   852 اإن�شاء  من 
عمل لالأ�شر املنتجة بتكلفة اإجمالية بلغت 750 األف 
دره��م وذل��ك يف كل من ال�شنغال و الفلبني و الكونغو 
غينيا  و  �شرياليون  و  توجو  و  كينيا  و  بوركينافا�شو  و 

كونكري وم�شر وموريتانيا 

92 % ن�سبة ر�سا املتعاملني عن خدمات اجلهات الجتماعية باإمارة اأبوظبي فى 2019
•• اأبوظبي-وام:

القطاع  يف  العاملة  اجل��ه��ات  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  حققت 
املتعاملني  ر�شا  من   92% ن�شبة  اأبوظبي  باإمارة  الجتماعي 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�شف  خ��الل  اخلدمات  تلك  ب�شاأن 
وحلها  معها  ال��ت��ع��ام��ل  مت  ال��ت��ي  ال�����ش��ك��اوى  ن�شبة  بلغت  فيما 
اإجمايل عدد ال�شكاوى الواردة اإىل اجلهات يف نف�س  %92 من 

الفرتة.
خالل   90% اخل��دم��ات  يف  الرقمي  التحول  ن�شبة  بلغت  كما 
العام  من  الأول  الربع  خ��الل   64% ب�  مقارنة  الثاين  الربع 
الجتماعية  اجلهات  تبذلها  التي  امل�شاعي  يوؤكد  ما  اجل��اري، 
نحو اإ�شعاد املتعاملني وتقدمي خدمات ت�شهم يف تقليل الوقت 

واجلهد والتكلفة عليهم.
املنظمة  اجل��ه��ة  وب�شفتها  اأن���ه  املجتمع  تنمية  دائ���رة  واأك����دت 
للقطاع الجتماعي يف اإمارة اأبوظبي، فاإنها تقوم بالعمل على 
تطوير ا�شرتاتيجية تكنولوجية ت�شهم يف تنظيم البيانات على 

م�شتوى القطاع.
العمل  �شري  الجتماعية،  للجهات  الأول  الن�شف  تقرير  وبنّي 
اجلهات  تنفذها  التي  وامل�شتقبلية  احلالية  امل��ب��ادرات  اأب���رز  يف 
والرعاية  الإ�شكان  جم��الت  يف  املجتمع  وتخدم  الجتماعية، 
الأ�شرية والقطاع الثالث والتحول الرقمي، اإ�شافة اإىل تعزيز 

جودة اخلدمات املقدمة اإىل اأ�شحاب الهمم.
واأبرز التقرير جهود اجلهات يف اإجناز م�شروع ر�شد امل�شنفني 
كاأ�شحاب الهمم، والذي بلغ العام الفائت %90، حيث ي�شهم 
ذوي  م��ن  الأ���ش��خ��ا���س  ع��ن  الك�شف  اأدوات  توحيد  يف  امل�����ش��روع 

التي  التحديات  على  والتعرف  احتياجاتهم  وحتديد  الإعاقة، 
تواجههم.

الأ�شر  م�شتحقات  دف��ع  يف  العمل  �شري  التقرير  وا�شتعر�س 
اأبوظبي للدعم الجتماعي،  امل�شتفيدة من برنامج  الإماراتية 
كما مت التاأكيد على اأهمية تعزيز الربط يف قواعد البيانات ما 

من �شاأنه ت�شهيل الرتقاء بجودة اخلدمات الجتماعية.
اإط��الق احلا�شنة  العام اجل��اري،  الأول من  الن�شف  �شهد  كما 
الأوىل لهيئة معاً، والتي تهدف اإىل احت�شان امل�شاريع الريادية 
ذات الأثر الإيجابي، حيث ت�شتهدف الدورة الأوىل فئة اأ�شحاب 

الهمم.
باإ�شدار  لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة  قامت  الإ���ش��ك��ان،  جم��ال  ويف 
دفعة القرو�س الأوىل للعام اجلاري وذلك ل� 2،000 م�شتفيد 

وبقيمة 3،15 مليار درهم.
كما مت ا�شتعرا�س موؤ�شر التما�شك الأ�شري يف اإمارة اأبوظبي، 
والذي تعمل اجلهات على رفعه عرب خمتلف املبادرات والربامج 

املتنوعة.
موؤ�ش�شة  منت�شبي  الهمم  اأ�شحاب  منجزات  التقرير  وت��ن��اول 
الأوملبياد  العاملية  الألعاب  خالل  الهمم،  لأ�شحاب  العليا  زايد 

اخلا�س؛ حيث ا�شتطاعوا حتقيق 87 ميدالية.
واأكد معايل الدكتور مغري اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع، 
اأن قطاع تنمية املجتمع يف اإمارة اأبوظبي �شهد خالل الن�شف 
النوعية�،  املنجزات  من  ع��دداً  العام اجل��اري حتقيق  الأول من 
والتي تخدم خمتلف �شرائح وفئات املجتمع، وهو ما ي�شهم يف 
اأفراد  لكافة  كرمية  حياة  يف  املتمثلة  الأ�شمى  للغاية  الو�شول 

املجتمع.

كاأولوية  ياأتي  اأبوظبي  اإم��ارة  جمتمع  تنمية  اإن  معاليه  وق��ال 
اأفراد  تطلعات  كافة  حتقيق  على  خاللها  حتر�س  حكومية، 
املجتمع، وتوفري �شبل احلياة الكرمية لهم، مبا ي�شهم يف الدفع 
يف  الإم��ارة  ت�شهدها  التي  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  بعجلة 
من  وامل�شتمرة  احلثيثة  بالتوجيهات  م�شيدا  املجالت.”  كافة 
اأفراده  وتطوير  املجتمع  تنمية  ت��ويل  التي  الر�شيدة،  القيادة 
تبذلها  التي  اجلهود  اأن  اإىل  م�شرياً  بالَغني،  ورعايًة  اهتماماً 
اجلهات التي تعمل يف حمور تنمية املجتمع م�شتمرة للو�شول 

اإىل الأهداف احلكومية املو�شوعة.
الرقمي  التحول  يف عملية  ال�شري قدماً  اأهمية  وبني اخلييلي 
يواكب  مب��ا  املعنية،  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  وم��ن  املطلوبة،  للخدمات 
منظومة اخلدمات احلكومية املتطورة يف اإمارة اأبوظبي، ومبا 
يتما�شى مع التوجهات احلكومية الرامية اإىل حتقيق الكفاءة 

العالية يف اإي�شال اخلدمات للمتعاملني.
و�شيتم خالل املرحلة املقبلة، التعاون مع دائرة ال�شحة لإعداد 
دليل ربط الأمرا�س بالإعاقات ح�شب ت�شنيف الإعاقة، وذلك 

بهدف الو�شول اإىل الأعداد الدقيقة يف ر�شد موؤ�شر الإعاقة.
9 جهات حكومية يف  واإ�شافة اإىل دائرة تنمية املجتمع، تعمل 
القطاع الجتماعي وهي: موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، ودار زايد 
للرعاية الأ�شرية، وموؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم، وهيئة 
وجمل�س  الإ�شالمية،  للثقافة  زاي��د  ودار  لالإ�شكان،  اأبوظبي 
و�شوؤون  الجتماعية  الرعاية  وموؤ�ش�شة  الريا�شي،  اأبوظبي 
امل�شاهمات  الجتماعي، وهيئة  للدعم  اأبوظبي  الق�شر، وهيئة 
�شمان  ب��ه��دف  م��ع��اً  جميعها  تعمل  حيث  “معاً”،  املجتمعية 

توفري �شبل العي�س الكرمي ملجتمع الإمارة.

الإمارات تزود م�ست�سفى حي�س ب�سحنة كبرية من امل�ستلزمات الطبية ملواجهة الكولريا
•• ال�ضاحل الغربي-وام:

الغربي  ال�شاحل  يف  حي�س  م�شت�شفى  الم����ارات  دول���ة  زودت 
الطبية  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات  الأدوي�����ة  م��ن  ك��ب��رية  ب�شحنة  اليمني 
الكولريا  وب��اء  انت�شار  الناجتة عن  املر�شية  احل��الت  ملعاجلة 

واملالريا يف مدينة حي�س وعدد من املناطق املجاورة لها.
الغربي،  ال�شاحل  الإم��ارات��ي يف  الأح��م��ر  الهالل  وق��ال ممثل 
اإن “الهالل” تلقى نداء ا�شتغاثة من مكتب ال�شحة بحي�س، 
املتزايدة  الأع��داد  لتوفري م�شاعدات عالجية عاجلة ملواجهة 
م��ن ح��الت الإ���ش��اب��ة ب��وب��اء ال��ك��ول��ريا، ومت تلبية ه��ذا النداء 

من خالل توفري كميات كبرية من الدوي��ة الالزمة ملعاجلة 
داخل  اإىل م�شت�شفى حي�س، من  تاأتي  التي  املر�شية  احل��الت 

املدينة ومناطق اأخرى تابعة للمديرية.
من جهته اأو�شح الدكتور وائل حمنة مدير م�شت�شفى حي�س 
م��ن خطر  املواطنني  باإنقاذ  قامت  الم���ارات  دول��ة  اأن  ال��ع��ام، 
يف  و�شلت  التي  العالجات  كميات  خ��الل  من  الكولريا،  وب��اء 
الوقت املنا�شب.. م�شيفاً اأن هذا املوقف الإن�شاين وهذا الدعم 
وغريه  الكولريا،  وب��اء  خطر  مواجهة  على  �شيعمل  ال�شخي 
من الأمرا�س والأوبئة الأخرى التي ت�شكل خطر على حياة 
اأه���ايل مدينة حي�س، ع��ن ال�شكر  امل��واط��ن��ني. وع��رب ع��دد م��ن 

اجلزيل لدولة المارات العربية املتحدة، على الدعم ال�شخي 
يف جمالت ال�شحة والتعليم وغريهما من املجالت الإن�شانية 

واخلدمية والتنموية .
وك��ان��ت ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل ���ش��ريت اأك����رث م��ن 50 ق��اف��ل��ة دوائية 
ال�شاحل الغربي خالل الن�شف الول  للمديريات املحرره يف 
من عام الت�شامح وقامت برتميم وتاأهيل وان�شاء وتاأثيث 26 
مركزا �شحيا و اطلقت �شت حمالت �شحية وتوعوية وو�شلت 
العيادات املتنقلة تقدمي خدماتها ال�شحية لت�شل اىل 130 
قرية نائية بال�شاحل الغربي، ا�شتفاد من اخلدمات ال�شحية 

ال�شاحل. امتداد  على  ميني  مواطن  الف   849

ور�سة اإجراءات الأمن وال�سالمة لأيتام »بيت اخلري«
•• دبي –الفجر:

دبي،  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  مع  اخلري” بالتعاون  “بيت  نّظمت 
احلريق،  لإطفاء  وهمية  جتربة  تبعتها  احلرائق  اإطفاء  يف  تدريبية  ور�شة 
وذلك �شمن الربامج التثقيفية والأن�شطة التوعوية التي تنفذها اجلمعية 
ملركز  التابعني  الأي��ت��ام  م��ن  جمموعة  فيها  و���ش��ارك  ال�شيف،  يف  ل��الأي��ت��ام 

العوير.
ق�شم  م��ن  حما�شر  ح��م��زة،  ع��ب��داهلل  الرقيب  قدمها  ال��ت��ي  ال���دورة  و�شملت 
الأخطار  اأه��م��ه��ا  حم���اور  ع��دة  امل���دين،  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  التوعية 

العامة وكيفية الوقاية منها، والأخطار املت�شلة بالغاز والكهرباء، واملهارات 
وكيفية  احل��رائ��ق،  اأن��واع  على  التعرف  وكذلك  النار،  اإ�شعال  عند  الوقائية 
علمية  اأط��ر  يف  ا�شتخدامها  وكيفية  املختلفة،  الإط��ف��اء  وو�شائل  ا�شتعالها، 

ونظرية ت�شمنتها الدورة.
واملكت�شبات  املتطور،  ال��دورة  مب�شتوى  لالأيتام  املرافقون  امل�شرفون  واأ���ش��اد 
التي جاءت من خالل املحتوى الذي حملته، �شاكرين الإدارة العامة للدفاع 
الوقائية  الثقافة  ن�شر  اإط��ار  املثمر مع اجلمعية يف  لتعاونها  املدين يف دبي 
احل��ري��ق يف  وكيفية مواجهة  احل��رائ��ق  م��ن  الح��رتا���س  تدخل �شمن  التي 

الأزمات.



االثنني    29   يوليو    2019  م   -   العـدد  12694  
Monday   29   July   2019  -  Issue No   12694

03

اأخبـار الإمـارات
�سرطة راأ�س اخليمة توطد عالقاتها مع �سركائها 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

عام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان  اهلل  عبد  على  ال��ل��واء  تو�شيات  على  بناء 
�شرطة راأ�س اخليمة، اأجرى �شعادة العميد علي حممد القر�شي مدير 
يرافقه  اخليمة،  راأ���س  ب�شرطة  الأداء  وتطوير  ال�شرتاتيجية  اإدارة 
الإ�شرتاتيجية  اإدارة  نائب مدير  العاجل  اأحمد  �شعود  العقيد دكتور 
وتطوير الأداء، و النقيب �شمالن جا�شم النعيمي مدير فرع ال�شركاء 
لدى  املعنية، جولت ميدانية  الإدارات  والت�شال، وعدد من مدراء 
للهدف  حتقيقا  والت�شغيليني،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  ال��ق��ي��ادة  ���ش��رك��اء 
كافة  تقدمي  �شمان   ( اإىل  ال��رام��ي  الداخلية  ل���وزارة  ال�شرتاتيجي 

اخلدمات الإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية  (. 

ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  ل��دى  امليدانية  اجل���ولت  خ��الل  مت  حيث 
والت�شغيليني ل�شرطة راأ�س اخليمة، توطيد العالقات وو�شع خطط 
ات�شال وتوا�شل م�شرتك، وا�شتعرا�س فر�س التح�شني الواردة  من 
نتائج ا�شتطالعات الراأي للو�شول اىل مبادرات وم�شاريع واأن�شطة، 
حتقيق  يف  ي�شاهم  مبا  واملعوقات  العقبات  كافة  تذليل  على  والعمل 

الأهداف امل�شرتكة بطرق ابتكاريه متطورة.
راأ�س  اأ�شاد العميد علي القر�شي، بجهود �شركاء �شرطة  ومن جهته 
والبناء  املتميز  وتعاونهم  والت�شغيليني،  ال�شرتاتيجيني  اخليمة 
ال�شكر  موجهاً  ال�شواء،  حد  على  والأم��ن��ي  ال�شرطي  العمل  دع��م  يف 
ت��ع��اون ���ش��ادق ودع��م متوا�شل  والتقدير لهم نظري م��ا ق��دم��وه م��ن 

وملحوظ لتطوير وحت�شني اخلدمات املقدمة يف خمتلف املجالت.

تتوزع يف جميع اإمارات الدولة 

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن جاهزية مراكز ت�سجيل املر�سحني لع�سوية املجل�س الوطني الحتادي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات جاهزية مراكز ت�شجيل املر�شحني التي 
تتوزع على جميع اإمارات الدولة، والتي �شتفتتح اأبوابها ب�شكل ر�شمي لتلقي 
طلبات الراغبني بالرت�شح لع�شوية املجل�س الوطني الحتادي يف الفرتة من 
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جميع  يتمكن  بحيث  امل��راك��ز  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ح���ددت  وق���د 
الراغبني يف الرت�شح من الو�شول اإليها بي�شر و�شهولة على النحو التايل: 
اإمارة  وه��ي مقر جلنة  امل��راك��ز  اأبوظبي، مت حتديد جمموعة من  اإم���ارة  يف 
اأبوظبي الطابق )2(، ويف العني فقد مت  اأبوظبي يف غرفة جتارة و�شناعة 
حتديد  قاعة رئي�س جمل�س الإدارة يف ا�شتاد هزاع بن زايد، ويف الظفرة فقد 
مت حتديد جمل�س مدينة زايد، واأما يف دبي فقد مت حتديد قاعة حتا )�شي - 
دي( يف مركز دبي التجاري العاملي، ويف ال�شارقة ف�شيتم قبول ا�شتالم طلبات 
ال�شارقة،  لإم���ارة  ال�شت�شاري  املجل�س  مببنى   )1( رق��م  ق��اع��ة  يف  الرت�شح 
“متحف  يف  حميد  ال�شيخ  قاعة  يف   الطلبات  ا�شتقبال  �شيتم  عجمان  ويف 

اأم القيوين يف مركز التنمية  عجمان”، يف حني �شيتم ا�شتقبال الطلبات يف 
اإمارة راأ�س اخليمة �شيتم ا�شتالم الطلبات يف  الجتماعية باأم القيوين، ويف 
اإمارة راأ�س اخليمة، ويف الفجرية ف�شيتم  القاعة الكربى باملركز الثقايف يف 

ا�شتالم الطلبات يف غرفة جتارة و�شناعة الفجرية الطابق الثامن.
الوطني  املجل�س  لنتخابات  الرت�شح  يف  الراغبني  على  اأن  اللجنة  وبينت 
اأن يكون من مواطني  اأن تتوفر فيهم ال�شروط الد�شتورية وهي  الحت��ادي 
اإحدى اإمارات الحتاد، ويقيم ب�شفة دائمة يف الإمارة التي ميثلها يف املجل�س 
الوطني الحتادي، واأن ل يقل �شنه عن خم�س وع�شرين �شنة ميالدية )اأي اأن 
يكون من مواليد يوم 04 اأكتوبر عام 1994 وما قبله(، واأن يكون متمتعاً 
ال�شمعة، مل ي�شبق احلكم عليه يف  ال�شرية، ح�شن  املدنية، حممود  بالأهلية 
للقانون، واأن  اإليه اعتباره طبقاً  جرمية خملة بال�شرف، ما مل يكن قد رد 

يكون لديه اإملام كاف بالقراءة والكتابة.
للتعليمات  وفقاً  الرت�شح  اإج���راءات  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  وح��ددت 
التنفيذية باأن يتم تقدمي طلبات الرت�شح خالل الفرتة من 18 اأغ�شط�س 
طالب  بوا�شطة  الرت�شح  طلب  يقدم  واأن   ،2019 اأغ�شط�س   22 ولغاية 

اأو بوا�شطة وكيل عنه مبوجب وكالة خا�شة، وتقدمي طلب  الرت�شح نف�شه 
الرت�شح اإىل جلنة الإمارة التي ينتمي اإليها طالب الرت�شح يف الأماكن التي 
حددتها اللجنة. واأو�شحت اللجنة الوثائق املطلوبة لإمتام عملية الت�شجيل 
بال�شكل ال�شحيح، حيث ينبغي على املتقدم بطلب الرت�شح، �شواء بنف�شه اأو 
من خالل الوكيل اإبراز بطاقة الهوية ال�شادرة عن الهيئة الحتادية للهوية 
اإىل  موجهة  اجلنائية  احل��ال��ة  بحث  و�شهادة  القيد،  وخال�شة  واجلن�شية، 
 1،000 بقيمة  ت�شجيل  ر�شم  اإىل  بالإ�شافة  لالنتخابات،  الوطنية  اللجنة 
دره���م ي��دف��ع ع��ن ط��ري��ق ال��دره��م الإل���ك���رتوين عند ت��ق��دمي طلب الرت�شح 
الرت�شح  النتخابية  الهيئات  اأع�شاء  الراغبني من  وعلى  للرد.  قابل  وغري 
اأو  �شواء كانت احتادية  ذاته وظيفة عامة،  الوقت  لالنتخابات وي�شغلون يف 
حملية، تقدمي �شهادة تفيد بح�شوله على اإجازة من عمله من تاريخ اإعالن 
املحدد  ال��ي��وم  ت��اري��خ  وحتى   2019   -  09   03- النهائية  املر�شحني  قائمة 
لالنتخابات -05   10 -   2019، ولذوي ال�شفة الع�شكرية، يجب على طالب 
الرت�شح من ذوي ال�شفة الع�شكرية تقدمي �شهادة تفيد موافقة جهة عمله 
09-   03- النهائية  املر�شحني  قائمة  اإع��الن  تاريخ  من  اإج���ازة  منحه  على 

   2019 وحتى تاريخ اليوم املحدد لالنتخابات -05   -10   2019.
لالنتخابات،  ال��رت���ش��ح  يف  الق�شائية  ال�شلطة  اأع�����ش��اء  اأح���د  رغ��ب  م��ا  واإذا 
ا�شتقالته من وظيفته مع طلب الرت�شح،  �شهادة تثبت  فيجب عليه تقدمي 
واأما بالن�شبة اإىل اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي احلايل، فيعترب طالب 
اأداء  عن  متوقفاً  احلاليني  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  من  الرت�شح 
-09-03 النهائية  املر�شحني  ق��وائ��م  اإع���الن  ت��اري��خ  م��ن  ع�شويته  م��ه��ام 

.2019
ودعت اللجنة كافة املواطنني للتحقق على ورود اأ�شمائهم يف قوائم الهيئات 
النتخابية لالنتخابات، وذلك من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين الر�شمي 
عنوان  ال��ذي يحمل  الذكي  التطبيق  اأو  عرب  الوطنية لالنتخابات،  للجنة 
جوجل،  ومتجر  اآبل  متجر  على  لالنتخابات” املوجود  الوطنية  “اللجنة 
الرقم  على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  ات�شال  مركز  مع  بالتوا�شل  اأو 
اإمارات  املنت�شرة يف جميع  الإمارات  زيارة مقار جلان  اأو   ،600500005
بالإمارة  اخلا�شة  النتخابية  القوائم  ا�شمائهم يف  ورود  للتاأكد من  الدولة 

التي ميثلها.

وكالة الإمارات للف�ساء تعلن عن و�سول جتربة النخلة يف الف�ساء اإىل املحطة الف�سائية الدولية  
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت وكالة الإمارات للف�شاء وكلية الأغذية والزراعة يف جامعة الإمارات 
العربية املتحدة، عن و�شول جتربة النخلة يف الف�شاء اإىل حمطة الف�شاء 
الدولية، وذلك على منت مركبة دراغون التي انطلقت على �شاروخ فالكون 
9 التابعني ل�شركة �شبي�س اأك�س من قاعدة كيب كنافريال بولية فلوريدا 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، يف املهمة رقم 18 لتزويد حمطة الف�شاء 

الدولية باملوؤن. 
وتعترب التجربة العلمية البحثية الأوىل من نوعها، وتاأتي �شمن م�شاعي 
دولة الإم��ارات للم�شاهمة يف اجلهود العاملية لتحقيق الأمن الغذائي على 
املوا�شيع  اأه��م  ُيعد من بني  وال��ذي  الف�شاء م�شتقباًل،  الأر���س ويف  كوكب 
اإيجاد حلوٍل لها،  البحثية التي يعمل العلماء واخل��رباء حول العامل على 
الزراعة  لتحديات  حلول  و�شع  يف  امل�شاهمة  على  التجربة  �شتعمل  حيث 

�شمن بيئة الف�شاء، انطالقاً من �شجرة النخيل. 
الأغذية  كلية  خم��ت��ربات  يف  النخيل  ب��ذور  على  مطابقة  جتربة  و�شتقام 
والزراعة يف جامعة الإمارات العربية املتحدة، والتي تعترب ال�شريك العلمي 
على  الفروقات  وحتليل  ومقارنة  لدرا�شة  وذلك  التجربة،  لهذه  والبحثي 
مراحل منو البذور بني الأر�س والف�شاء عند عودة التجربة الأ�شا�شية من 

املحطة الف�شائية الدولية. 
وبهذا ال�شدد، قال الدكتور خالد الها�شمي، مدير اإدارة املهمات الف�شائية 
النخلة يف  بذور  “جتربة  بو�شول  “فخورون  للف�شاء:  الإم��ارات  وكالة  يف 
التجربة من  �شتعزز هذه  الدولية، حيث  الف�شائية  املحطة  الف�شاء” اإىل 
والعلمية  البحثية  امل�شاريع  �شعيد  على  الوطني  الف�شائي  القطاع  �شمعة 
ل�شتك�شاف  الرامية  وم�شاعيها  الب�شرية  جهود  يف  ت�شاهم  التي  الف�شائية 

الف�شاء اخلارجي«. 

والزراعة  الأغ��ذي��ة  كلية  عميد  ���ش��اودري  بهانو  الدكتور  اأ�شار  جانبه  وم��ن 
الإم���ارات  ووك��ال��ة  الكلية  ب��ني  التعاون  ه��ذا  اأهمية  اإىل  الإم����ارات  بجامعة 
الف�شاء  يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  لتحقيق  العلمية  اجل��ه��ود  دع���م  يف  للف�شاء 
وقال  املنطقة.  تواجه  التي  الزراعية  للتحديات  حلول  واإي��ج��اد  اخلارجي 
اأج��ل تلبية  ب��اإج��راء بحوث عالية اجل��ودة من  “نحن ملتزمون  ���ش��اودري: 
يف  املعرفة  لتطوير  �شعياً  الدولية  املعايري  ومواءمة  الوطنية  الحتياجات 

جمالت التغذية والزراعة، وا�شتخدام املوارد الطبيعية لدولة الإمارات«.
“جامعة  الإم����ارات  بجامعة  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  كلية  يف  “اإننا  واأ���ش��اف: 
والتي  التكنولوجيا اجلديدة  ا�شتخدام جميع طرق  اإىل  امل�شتقبل” ن�شعى 
ت�شم الأمن الغذائي فيها، وخا�شة يف دولة الإمارات مع الأخذ يف العتبار 
الغذاء  العوامل املهمة جًدا يف توفري  املناخ والوقود يعتربان من  اأن تغري 
ل�شعوب العامل«.   من جانبه، قال جيفري مانرب، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
“نانو راك�س” الأمريكية: “اإن جتربة �شجرة النخيل والتجارب الإماراتية 
املقبلة،  الفرتة  يف  الدولية  الف�شائية  املحطة  اإىل  �شرت�شل  التي  الأخ��رى 
�شيفتح  مما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مع  وتعاوننا  جهودنا  توجت 
الباب ملزيد من ال�شراكة والتعاون امل�شتقبلي بيننا، ونحن نقدر هذه العالقة 
املتينة ونفخر بها. و�شيتم متثيل دول��ة الإم��ارات للمرة الوىل يف حمطة 
الف�شاء الدولية، كدولة رائدة وطموحة يف هذا املجال، فما هو اأف�شل من 
اختيار اإجراء جتربة زراعة بذور النخيل القادمة من اأر�س الإمارات والتي 

متلك مكانة خا�شة وتعترب رمز ثقايف ل�شعب الإمارات«.
الإط��الق من قبل  اإىل من�شة  النخيل  ب��ذور  اإي�شال  اأن��ه ج��رى  اإىل  وي�شار 
التو�شيل  وحلول  الربيدية  للخدمات  الرائد  امل��زود  الإمارات”  “بريد 
ال�شريع يف دولة الإم��ارات، يف حني جرى تنظيم عملية الإط��الق من قبل 
�شركة “نانو راك�س” يف اإطار اتفاقية “�شبي�س اآك�س” التي وقعتها مع وكالة 
ال�شالمة  عمليات  على  ال�شركة  �شت�شرف  كما  “نا�شا”،  الأمريكية  الف�شاء 

اإمكانية  �شت�شمل  والتي  للتجربة،  والت�شغيل  والإط��الق  البيانات  وت�شجيل 
تاأقلم هذه النبتة مع ظروف انعدام اجلاذبية يف الف�شاء. 

م��نت مركبة  اأر�شلت على  للف�شاء  الإم����ارات  وك��ال��ة  ب��اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
“دراغون” اأي�شاً جتربة “م�شتحلب الزيت” التي جرى تنظيمها بالتعاون 
الختالف  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  وذلك  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع 
�شت�شكل هذه  انعدام اجلاذبية، حيث  بيئة  امل�شتحلبات يف  الذي يطراأ على 
الفيزيائية  التجارب وامل�شاريع  املزيد من  البداية لإطالق  التجربة نقطة 

املتعلقة بانعدام الوزن والكثافة وغريها من خ�شائ�س املادة.

واأ�شاف: “اإن اختيار بذور �شجرة النخيل لتحمل ا�شم الإمارات اإىل حمطة 
اأمتنا،  املتجذرة بعمق يف تراث  ال�شجرة  ياأتي ملكانة هذه  الدولية،  الف�شاء 
والتي متلك القدرة على النمو يف اأ�شعب البيئات واأق�شاها، وهذا بال�شبط 
اإنبات بذور النخيل يف ظروف الف�شاء متهيداً لزراعتها  ما دفعنا لدرا�شة 

م�شتقباًل يف بيئة ف�شائية ». 

نادي تراث الإمارات يختتم م�ساركته يف مهرجان ليوا للرطب
•• ابوظبي-الفجر:

اختتم نادي تراث الإم��ارات، اأم�س الول ال�شبت، 
م�شاركته يف الن�شخة اخلام�شة ع�شرة من مهرجان 
ليوا للرطب، الذي نظمته جلنة اإدارة املهرجانات 
والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي يف الفرتة 

من 17 وحتى 27 يوليو اجلاري.
وكانت م�شاركة النادي يف املهرجان، جاءت تنفيذاً 
لتوجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان 
مم��ث��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة، رئي�س 
الأن�شطة  ب��امل�����ش��ارك��ة يف  الإم�������ارات،  ت����راث  ن����ادي 
ورفع  ودع��م��ه��ا،  ال��دول��ة  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
اأهداف  م�شتوى الوعي بها، وهو ما يتما�شى مع 
واإ�شرتاتيجية النادي التي ت�شري عليها فعالياته 

واأن�شطته.
وج���ذب ج��ن��اح ال��ن��ادي امل�����ش��ارك يف اأي���ام املهرجان 
اأن��ظ��ار ال����زوار وال�����ش��ي��اح مب��ا ق��دم��ه م��ن تعريف 
مب��ف��ردات ال���رتاث الإم��ارات��ي ع��ن طريق الور�س 
الور�س  وم��ن��ه��ا  اجل��م��ه��ور،  اأم����ام  احل��ي��ة  العملية 
من  اليدوية  بامل�شغولت  تخت�س  التي  الن�شائية 
�شدو وتلي وخو�س وغزل وغريها، بجانب الور�س 
باللوؤلوؤ  اجلمهور  عرفت  التي  اليومية  البحرية 

وا�شتخراجه ومهارات الغو�س واأدواته وغري ذلك 
من تفا�شي الرتاث البحري للدولة.

مركز  به  ق��ام  توثيقياً  دوراً  كذلك  اجلناح  وق��دم 
حيث  للنادي،  التابع  والبحوث  للدرا�شات  زاي��د 
للرتاث  توثق  التي  والإ����ش���دارات  الكتب  عر�س 
يف  معر�شه  �شمن  الإم��ارات��ي  وال�شعر  وال��ت��اري��خ 
اجلناح، بجانب تنظيمه معر�شاً ل�شور املغفور له 

باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.

املهرجان  رواد  م����ن  ال����ع����ايل  اله���ت���م���ام  وم���ث���ل 
بجناح ن��ادي ت��راث الإم��ارات ل�شيما من ال�شباب 
والأج���ان���ب دلل���ة ع��ل��ى جن���اح ال��ن��ادي يف حتقيق 
ياأتي  التي  املهرجان   يف  م�شاركته  من  الأه���داف 
ع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ن�شر ال����رتاث وح��ف��ظ��ه خ��ا���ش��ة بني 
النا�شئة وال�شباب، واإتاحة الفر�شة للجمهور من 
واخلدمات  واأه��داف��ه  ال��ن��ادي  على  التعرف  اأج��ل 

التي يقدمها للمجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

حتت �شعار )�شالمة �شيفك(

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق حملة ال�سالمة على ال�سواطىء خالل ف�سل ال�سيف

واخلدمية،  الرتفيهية  املرافق  من 
اأي�شاً تو�شيل  اأه��داف احلملة  ومن 
ر�شالة )ال�شالمة اأوًل( اإىل اجلهور، 
وتقليل ومنع احلوادث لتوفري بيئ��ة 
وتعزيز  ل��ل��ج��م��ي��ع،  و���ش��ح��ي��ة  اآم���ن���ة 
مع  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ع��الق��ة 
وتوظيف  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
املجتمع  خل���دم���ة  ال���ع���الق���ة  ه�����ذه 

واإ�شعاد اأفراده. 

اأبوظبي  ���ش��واط��ئ  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا، وم���ن م��ن��ط��ل��ق حر�س 
�شالمة  على  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
اأف�شل  اإىل  والرت�����ق�����اء  امل��ج��ت��م��ع 
امل��م��ار���ش��ات وامل�����ش��اه��م��ة ب���دور فعال 
م�شتوى  لرفع  الهادفة  املبادرات  يف 
املمار�شات،  بهذه  املجتمعي  ال��وع��ي 
البيئة  مبعايري  اجلمهور  وتوعية 
ما  على  وبناء  وال�شالمة،  وال�شحة 

والوقاية من اأ�شعة ال�شم�س(
مع  )ال�شباحة  الآمنة  ال�شباحة   .2
الكائنات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  الأط���ف���ال 

البحرية(
الأولية  الإ�شعافات  اإجراءات   .3

ويتم  ل���ل���ط���وارئ،  ال���ش��ت��ج��اب��ة   .4
م�����ن خ����الل����ه����ا ع����ر�����س ال����ق����واع����د 
الواجب اتباعها خالل الوجود على 

ال�شواطئ واأثناء ال�شباحة.

وزوار  املجتمع  اأف���راد  جميع  توعية 
باملخاطر  ال���رتف���ي���ه���ي���ة  امل�����راف�����ق 
ونظراً  اآثارها،  التقليل من  وكيفية 
عدد  وازدي����اد  ال�شيف  مو�شم  لبدء 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  ال�����ش��واط��ئ  م��رت��ادي 
ال�شباحة،  ل���ه���واة  م��ف�����ش��ل��ة  وج��ه��ة 
واخلدمات  الهدوء  عن  والباحثني 
وال�شتجمام  والرتفيهية  الع�شرية 
والعاملية  املحلية  املكانة  يعك�س  مما 

حملة  �شيفك(  )�شالمة  واأ�شافت: 
توعوية ت�شمل العديد من الفعاليات 
لل�شالمة يف املرافق التابعة للبلدية 
خالل فرتة ال�شيف بهدف تو�شيل 
 ، للجميع  ال�شالمة  اأهمية  ر�شالة 
بالعديد  احل��م��ل��ة  ب��رن��ام��ج  وي��زخ��ر 
والربامج  والفقرات  الفعاليات  من 

منها على �شبيل املثال:
)اجلفاف  احل�����راري  الإج���ه���اد   .1

ال�شحة  البيئة  اإدارة  اأطلقت  تقدم 
وال�شالمة يف بلدية مدينة اأبوظبي 

حملة )�شالمة �شيفك(.
للحملة  ال��ع��ام��ة  الأه������داف  وح����ول 
حري�شة  البلدية  اأن  ال�شاملي  اأك��دت 
على حتقيق معايري ال�شالمة العامة 
جلميع اأفراد املجتمع وخ�شو�شا يف 
للبلدية  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ام��ة  امل���راف���ق 
وغريها  واحل��دائ��ق  ال�شواطئ  مثل 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط���ل���ق���ت   
وال�شحة  البيئة  اإدارة  خ���الل  م��ن 
تثقيفية  توعوية  حملة  وال�شالمة 
حتت �شعار )�شالمة �شيفك( بهدف 
رفع م�شتوى الوعي املجتمعي بطرق 
التعر�س  دون  بال�شيف  ال�شتمتاع 
اأو البحر وغريها،  ملخاطر ال�شم�س 
ال�شركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وذل�������ك 
بكل  م��ت��م��ث��ل��ني  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
من: الربنامج الوطني لال�شتجابة 
حل���������الت ال�������ط�������وارئ )�����ش����ان���������د(، 
اأبوظبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
الأهلية  جمموعة   ،  Cetaphil
 Life pulse،دبي ماي  الطبية، 
 sports equipment

.trading
ال�شاملي  خ��ل��ي��ف��ة  ه����دى  ال���دك���ت���ورة 
وال�شحة  ال���ب���ي���ئ���ة  اإدارة  م����دي����ر 
وال�شالمة يف بلدية مدينة اأبوظبي 
ع��ل��ق��ت ع��ل��ى احل��م��ل��ة ق��ائ��ل��ة: تاأتي 
هذه احلملة جت�شيداً ل�شرتاتيجية 
و�شيا�شة  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
حول  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة  البيئة 

وال�شالمة  الأم���ن  ا���ش��رتاط��ات   .5
لرتياد ال�شواطئ.

بتوزيع  احلملة  خ��الل  �شنقوم  كما 
من�شورات وكتيبات توعوية متنوعة 
خ���الل يف ال�����ش��ي��ف، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
والرتفيهية  الإر���ش��ادي��ة  ال��ع��رو���س 

لالأطفال والكبار. 
واأو�شحت ال�شاملي اأن حملة )�شالمة 
���ش��ي��ف��ك( ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف 
يوليو  م���ن  وال��ع�����ش��ري��ن  ال�����ش��اد���س 
ف�شل  امتداد  على  وت�شتمر  احلايل 
، وذل��ك بهدف ن�شر  ال�شيف كامال 
الأفكار التوعوية لدى اأكرب عدد من 
املرافق  وم��رت��ادي  وال����زوار  ال�شكان 
اأن فعاليات احلملة  العامة، منوهة 
اخلام�شة  ال�شاعة  م��ن  يوميا  ت��ب��داأ 
احلادية  حتى  وت�شتمر  الع�شر  بعد 
كورني�س  �شاطئ  على  ل��ي��اًل  ع�شرة 
اأب��وظ��ب��ي، داع��ي��ة اجل��م��ه��ور الكرمي 
لتحقيق  احل��م��ل��ة  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام 
م�شاقاتها  من  وال�شتفادة  اأهدافها 
واكت�شاب  وال��ت��وع��وي��ة،  التثقيفية 
من  مبجموعة  وال��ت��م��ت��ع  امل���ه���ارات، 
وامل�شابقات  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ف��ق��رات 

واجلوائز. 

بلدان جديدة تن�سم لقائمة الرتاخي�س الطبية يف املنطقة احلرة 
•• دبي-وام:

للرتاخي�س  جديدة  بلدان  اإ�شافة  عن  ام�س  الطبية  دبي  مدينة  اأعلنت 
الطبية حيث ميكن لالأطباء واأطباء الأ�شنان من بلدان اأمريكا اجلنوبية 
واأوروبا ال�شرقية التقدم بطلب للح�شول على ترخي�س ممار�شة املهنة يف 
مدينة دبي الطبية وفقا لالئحة اجلديدة التي اأعلنها القطاع التنظيمي 
ل�شلطة مدينة دبي الطبية اجلهة امل�شرفة على تنظيم عمل مدينة دبي 

الطبية املنطقة احلرة.
ومت خالل هذا العام اإ�شافة 10 دول ومناطق جديدة لقائمة الرتاخي�س 
وكو�شوفو  واإ�شتونيا  وق��رب���س  كولومبيا  وه��ي  الطبية  دب��ي  مدينة  يف 

ولتفيا وليتوانيا واجلبل الأ�شود و�شلوفينيا وغرب اإفريقيا وجزر الهند 
دبي  مدينة  اأ�شحت  العام  هذا  اجلديدة  املناطق  اإىل  واإ�شافة   . الغربية 
من  اأك��رث  م��ن  ال�شحية  الرعاية  اأخ�شائيي  مب��وؤه��الت  تعرتف  الطبية 
100 دولة حول العامل . وبهذه املنا�شبة قال الدكتور رم�شان البلو�شي 
اخلطوة  هذه  اإن  الطبية  دبي  مدينة  ل�شلطة  التنظيمي  القطاع  رئي�س 
تاأتي نتيجة الهتمام املتزايد لالأطباء من هذه املناطق للعمل يف مدينة 

دبي الطبية مع اأخذ العتبار معايري اجلودة ال�شارمة التي نتبعها.
العتبار  بعني  ن��اأخ��ذ  فاإننا  لدينا  الرتاخي�س  اإط���ار  لتعزيز   : واأ���ش��اف 
العديد من العوامل املهمة عندما يتعلق الأمر برتخي�س الأطباء مثل 
اإ�شدار ال�شهادات من قبل املوؤ�ش�شات واملجال�س املعتمدة ف�شاًل عن املعايري 

واملمار�شات الدولية كما نقوم بتقييم املوؤهالت املهنية لالأطباء وخرباتهم 
اأننا  ال�شريرية واملن�شورات الطبية يف املجالت العلمية املتخ�ش�شة حيث 
اإىل  ال�شحية  الرعاية  يف  املخت�شة  املواهب  وجلب  با�شتقطاب  ملتزمون 
الرعاية  اأخ�شائيي  الطلب على  ي��زداد  اأن  املتوقع  املنطقة احل��رة«. ومن 
ال��ذي ت�شتعد فيه دول��ة الإم���ارات  ال��وق��ت  امل��وؤه��ل��ني يف دب��ي يف  ال�شحية 

لإ�شتقبال اأكرث من 25 مليون زائر ملعر�س اإك�شبو 2020 .
ويف �شياق مت�شل تعمل املنطقة احلرة على زيادة خيارات الرعاية ال�شحية 
عالية اجلودة من خالل جذب اأخ�شائيي الرعاية ال�شحية من خمتلف 
الثقافات واجلن�شيات لتلبية احتياجات املقيمني وال��زوار على حد �شواء 
حيث يعمل حاليا يف مدينة دبي الطبية اأكرث من 4200 اأخ�شائي مهني 

مرخ�س من 111 دولة يتحدثون حوايل 40 لغة.
دبي  مدينة  ق��ام��ت  بها  اخل��ا���س  الرتاخي�س  اإط���ار  تو�شيع  ج��ان��ب  واإىل 
الأطباء على  الالزمة حل�شول  ال�شروط  باإجراء تعديالت على  الطبية 
م�شمى ا�شت�شاري حيث توفر التعديالت اجلديدة مرونة اأكرث لالأطباء 

واأطباء الأ�شنان الذين ينوون احل�شول على هذا امل�شمى.
وح�شب التعديالت اجلديدة ي�شتطيع الأطباء الآن التقدم للح�شول على 
م�شمى ا�شت�شاري عند ن�شر اأبحاثهم يف اأي جملة طبية حمكمة معرتف 
اأي ورقة علمية فقط يف  بها عامليا حيث كان الأم��ر �شابقا منوطا بن�شر 
MEDLINE وهي مكتبة رقمية للعلوم واملعلومات الطبية احليوية 

يف الوليات املتحدة.

برامج حرفّية وتعليمية متخ�س�سة يف الربنامج ال�سيفي ملنت�سبات مر�سدات ال�سارقة

منتدى تعزيز ال�سلم يناق�س منطلقات اإعالن ميثاق حلف الف�سول اجلديد

•• ال�ضارقة-الفجر:

اأعلنت مفو�شية مر�شدات ال�شارقة عن فتح باب الت�شجيل اأمام منت�شباتها 
للم�شاركة يف برناجمها ال�شيفي موؤخراَ، حيث تخ�ش�س جمموعتني من 
وتقام  واملر�شدات  املتقدمات  للمر�شدات  الأوىل  احل�شرية،  العمل  برامج 
اأمام الزهرات  املقبل، بينما �شيكون  اأغ�شط�س   21-18 خالل الفرتة من 
اأيام  اأربعة  ت�شتمر على مدى  والتعليمّية  الأن�شطة الرتفيهّية  �شل�شلة من 

من 25 وحتى 28 اأغ�شط�س املقبل.
اإطالق  ياأتي  ال�شارقة  مر�شدات  مفو�شية  مدير  ال�شام�شي،  �شيخة  وقالت 
برامج العمل ال�شيفية ملنت�شباتنا من جميع الفئات يف اإطار روؤيتنا الرامية 
عرب  بّناءة،  بطريقة  ال�شيفية  العطلة  من  ال�شتفادة  على  حتفيزهّن  اإىل 
امل�شاركة بن�شاطات ترتكز على تطوير املهارات ال�شخ�شية، ما ميكنهّن من 

حتقيق النجاح والتمّيز يف امل�شتقبل. 
مبا  موا�شيعها  واختيار  العمل  ب��رام��ج  ت�شميم  مت  ال�شام�شي:  واأ���ش��اف��ت 
يتوافق مع هدفنا يف بناء جيل واعد من ال�شابات امللهمات يف اإمارة ال�شارقة، 
وتزويدهّن بكل ما يحتجنه من اإر�شاد وتوجيه لي�شبحن مواطنات قادرات 
هذا  يف  منت�شباتنا  ل�شتقبال  ونتطلع  ووط��ن��ه��ّن،  جمتمعهّن  خدمة  على 

الربنامج احلافل بالفعاليات والن�شاطات. 

برامج املر�شدات و املر�شدات املتقدمات 
وتت�شمن املجموعة الأوىل من الربامج التي تنظمها املفو�شية ملنت�شباتها 
فّن  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م��ن  يتعرفن  متخ�ش�شة،  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
الألوان  ذلك  يف  مبا  العنا�شر  خمتلف  بني  والعالقة  الداخلي،  الت�شميم 
كما  الداخلية،  امل�شاحات  لتجميل  ا�شتخدامها  وكيفية  وامل��واد  والقم�شة 
�شتتعلم الفتيات طريقة ر�شم املخططات وت�شميم غرف النوم، حيث يختتم 
الربنامج مب�شابقة اأف�شل ت�شميم عملي لغرفة نوم لتح�شل امل�شاركات يف 

نهايتها على “�شارة الفن«. 
وت�شمل الدورات املتخ�ش�شة ريا�شة ال�شراع احلديث، وتهدف اإىل تعريف 
املنت�شبات بريا�شة الإبحار واإك�شابهّن عدداً من املهارات الحرتافية يف هذه 
الريا�شة املائية، حيث يقام الربنامج بالتعاون مع نادي احلمرية الثقايف 

الريا�شي، وحت�شل امل�شاركات يف ختامها على �شارة الريا�شة. 
الت�شريح  ح��ول  برنامج  بالعلوم،  املهتمات  للمنت�شبات  املفو�شية  وت��ق��دم 
الف��رتا���ش��ي ب��ه��دف ت��ع��ري��ف امل�����ش��ارك��ات ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف احل��ي��وي��ة للقلب 
والرئتني بال�شتفادة من تقنية الواقع الفرتا�شي، كما تت�شمن الربامج 

ما يجعل هذا  للرئتني،  الفتيات منوذجاً  ت�شنع من خالله  عملياً  تدريباً 
الربنامج خطوًة مهمًة لتحفيز الطالبات وت�شجيعهّن على درا�شة الطب، 
حيث متنح امل�شاركات عند اإمتامها �شارة املهارات الجتماعية، خالل حفل 

توزيع ال�شارات يف  22 اأغ�شط�س املقبل. 

برامج الزهرات 
وتقيم املفو�شية ملنت�شباتها من الزهرات �شل�شلًة من الربامج حول العلمية 
مهاراتهّن  وتنمية  ملخيالتهّن  العنان  اإط��الق  اإىل  تهدف  التي  والإبداعية 
اأ�شا�شيات  على  الروبوتات،  برنامج  خالل  الفتيات  تتعرف  حيث  اليدوية، 
مبادئ  ج��ان��ب  اإىل   ،)mBot( ���ش��ن��دوق  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال���روب���وت  �شناعة 
حما�شية  مب�شابقات  ال��ربن��ام��ج  ليختتم  الب�شيطة  والت�شفري  ال��ربجم��ة 
لختبار املعلومات واملهارات التي اكت�شبنها بينما تتمحور الربنامج الثاين 
وفق  امل�شممة  واملنتجات  وتطبيقاته،  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مفهوم  ح��ول 
�شتح�شل  حيث  العملية،  احلياة  يف  منها  ال�شتفادة  وكيفية  التقنية،  هذه 

امل�شاركات يف هاتني الفعاليتني على �شارة الروبوتات. 
املفو�شية  تخ�ش�س  ال��زه��رات،  برامج  برنامج  على  اإبداعي  بعٍد  ولإ�شفاء 
برنامج �شناعة املنحوتات اخل�شبية لتعليم امل�شاركات ال�شغريات ملدة ثالث 

�شاعات يومياً، مهارات جديدة يف حرفة احلفر على اخل�شب، حيث ميكنهّن 
هذا  نهاية  املنت�شبات يف  ونحتها، ومتنح  اخل�شبية  والبيوت  العلب  �شناعة 

الربنامج �شارة الفن. 
ال��زه��رات على ع��امل ريادة  اإىل تعريف  الل��ه��ام  ب��رن��ام��ج  م�شدر  وي��ه��دف 
الأعمال، والرتقاء مبهاراتهّن الجتماعية مثل التحدث وتعزيز م�شاركة 
اجلمهور، اإىل جانب تطوير قدرتهّن على مواجهة حتديات احلياة املختلفة 
بالنف�س،  الثقة  وتنمية  ال�شخ�شية  بناء  على  تركز  ن�شاطات  خ��الل  م��ن 
ومتنح امل�شاركات يف هذا الربنامج �شارة املهارات الجتماعية تقديراً لهّن 
على تفاعلهّن، حيث يقام حفل توزيع ال�شارات للزهرات يف 29 اأغ�شط�س 

املقبل. 
وحتظى   1973 عام  انطلقت  التي  ال�شارقة  مر�شدات  مفو�شية  وتهدف 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  برعاية 
اإىل  بال�شارقة،  الأ���ش��رة  ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي،  حممد 
يكونوا  ك��ي  الإل��ه��ام  مب�شادر  وم��ده��م  وحتفيزهم  امل�شتقبل  اأج��ي��ال  رع��اي��ة 
مواطنني قادرين على تنمية وتطوير وطنهم، والإ�شهام يف تطوير وبناء 
العامل اأجمع، وذلك من خالل توفري منرب للفتيات للم�شاهمة يف اإطالق 

العنان لقدراتهن الكامنة وتطويرها.

•• وا�ضنطن -وام:

ف�شول  حلف  جلنة  واأع�شاء  امل�شلمة  املجتمعات  يف  ال�شلم  تعزيز  منتدى  ناق�س 
العائلة الإبراهيمية املنطلقات التي ينطلق منها ميثاق حلف الف�شول اجلديد 
املكثقة  الجتماعات  خالل  وذل��ك  باأبوظبي   2019 دي�شمرب  يف  اإعالنه  املزمع 
امللتقى  لتنظيم  ا�شتعدادا  اللجنة  اأع�شاء  مع  وا�شنطن  يف  املنتدى  عقدها  التي 
ال�شاد�س ملنتدى تعزيز ال�شلم يف املجتمعات امل�شلمة. وناق�س املجتمعون برئا�شة 

معايل ال�شيخ عبداهلل بن بيه رئي�س جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�شرعي ورئي�س 
منتدى تعزيز ال�شلم يف املجتمعات امل�شلمة اأهمية املواثيق والبيانات التي �شدرت 
يف الع�شرين �شنة املا�شية يف العامل الإ�شالمي، انطالقا من ر�شالة عمان للت�شامح 
2011، وتطور فاعليتها مع  2004، وموؤمتر كلمة �شواء �شنة  والوحدة �شنة 
 ،2016 �شنة  الإ�شالمي  العامل  يف  الدينية  الأقليات  حلقوق  مراك�س  اإع��الن 
مرورا باإعالن وا�شنطن لتحالف القيم �شنة 2018، وبوثيقة اأبوظبي لالأخوة 
الإن�شانية �شنة 2019، وو�شول اإىل وثيقة مكة املكرمة التاريخية �شنة 2019. 

ح�شر الجتماعات عدد كبري من ال�شخ�شيات على راأ�شها ال�شيد براون باك �شفري 
الأمني  ويليام فنديل  والدكتور  الأمريكية،  بوزارة اخلارجية  الدينية  احلريات 
اأديان من اأجل ال�شالم، واحلاخام برو�س ل�شتيك كبري حاخامات  العام ملنظمة 
الطائفة اليهودية بوا�شنطن، وال�شيخ حمزة يو�شف هان�شن ع�شو جلنة احلقوق 
بوب  والربوفي�شور  بريكر،  م��ار���ش��ال  واحل��اخ��ام  المريكية،  اخل��ارج��ي��ة  ب���وزارة 
دي�شرتو والدكتورة عائ�شة العدوية ع�شوة جمل�س اأمناء منتدى تعزيز ال�شلم، 
اأن ميثاق حلف الف�شول اجلديد ي�شتمد متيزه  اأخرى. يذكر  وعدة �شخ�شيات 

اإىل  الوثائق  الأدي��ان والإن�شان من  اإىل النتقال بالعالقة بني  من كونه ي�شعى 
املواثيق اجلامعة باعتباره تذكريا بالقيم وبامل�شرتكات الإن�شانية التي ولدت يف 
اجلزيرة العربية قبل الإ�شالم وكانت اأ�شا�شا حللف الف�شول الذي انعقد يف مكة 
قبل الإ�شالم وزكاه الر�شول حممد عليه ال�شالم، وباعتباره ح�شيلة وا�شتثمارا 
لكل عنا�شر قوة الر�شائل والإعالنات والوثائق ال�شابقة عليه، وباعتباره ينطلق 
الف�شائل  على  موؤ�ش�شة  خلفية  من  انطالقا  الإن�شان  وي�شتهدف  الإن�شان  من 

والقيم امل�شرتكة بني العائلة الإن�شانية.
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اأخبـار الإمـارات
ح�سة بوحميد: اإك�سبو اأ�سحاب الهمم يدعم حتقيق كود الإمارات للبيئة املوؤهلة بكفاءة

•• دبي-وام: 

قالت معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع اإن معر�س اإك�شبو اأ�شحاب 
الهمم الدويل الذي ت�شت�شيفه اإمارة دبي يف الفرتة ما بني 5 – 7 نوفمرب املقبل ي�شع 
مبتطلبات  امل�شتقبلية  املعرفة  دائ���رة  يف  املجتمع  اأف���راد  وك��اف��ة  واملهتمني  ال��ق��رار  �شناع 
امل�شتقبلية  اخلطط  و�شع  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات  ميكن  مب��ا  الهمم  اأ���ش��ح��اب  واحتياجات 
اأف�شل  توفري  عرب  وذل��ك  امل�شتدامة  والتنمية  ال�شامل  الدمج  لتحقيق  وال�شرتاتيجية 

اخلدمات لهم.
وا�شارت اإىل مبادرات نوعية تتبناها وزارة تنمية املجتمع ت�شهيال ومتكينا لأ�شحاب الهمم 
الهمم  اأ�شحاب  توظيف  ومن�شة  الهمم  اأ�شحاب  لتمكني  الوطنية  ال�شيا�شة  اأبرزها  لعل 
اأوىل  يف  ال���وزراء  جمل�س  من  املوؤهلة” بقرار  للبيئة  الإم���ارات  “كود  اعتماد  اإىل  اإ�شافة 

جل�شاته للعام اجلاري 2019م. واأ�شافت معايل وزيرة تنمية املجتمع اأن جهود الوزارة 
يف هذا اخل�شو�س ل تتوقف باعتبار اأن اأ�شحاب الهمم اأ�شحاب الأولوية دائماً يف امل�شاريع 
واملبادرات والأفكار التي حتقق تطلعاتهم وتخدم توجهات قيادتنا الر�شيدة يف جعل دولة 

الإمارات بيئة �شديقة لأ�شحاب الهمم.
ويقام املعر�س �شنوياً حتت رعاية �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات وينظمه حتالف �شركتي ريد العاملية 
واأ�شارت معاليها  املعار�س.  العامة وتنظيم  ال�شبا للعالقات  املعار�س و�شركة ند  لتنظيم 
الدولة  وم��راف��ق  مباين  جميع  حتويل  اإىل  يهدف  املوؤهلة  للبيئة  الإم���ارات  ك��ود  اأن  اإىل 
لأماكن ومدن �شديقة ملختلف فئات املجتمع ل �شيما لأ�شحاب الهمم وكبار املواطنني مبا 
كاأفراد  الهمم  اأ�شحاب  تعزز ح�شور  والت�شهيالت  بيئة مكتملة اخلدمات  ي�شمن توفري 

فاعلني يف م�شرية التنمية امل�شتدامة.

اإك�شبو  معر�س  ي�شهل  اأن  ف��ى  املها  ع��ن  بوحميد  عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  واع��رب��ت 
الإمارات  “كود  ل�  ال��وزارة يف حتقيق كفاءة عالية  املنتظر مهمة  ال��دويل  الهمم  اأ�شحاب 
وروؤية  الحت��ادي��ة  احلكومة  وا�شرتاتيجية  الوطنية  لالأجندة  تنفيذا  املوؤهلة”  للبيئة 
الإمارات 2021 مبا يوفر املوا�شفات الفنية الالزمة ل�شتخدامات واحتياجات اأ�شحاب 
الهمم حتقيقاً للتمكني والإنتاجية وتر�شيخا لل�شعادة والإيجابية ...لفتة اإىل اأن الكود 
اجلديد يخت�س بكافة التفا�شيل التي تعنى باأ�شحاب الهمم ويعد دليال للجهات املعنية 
لتوحيد اجلهود على م�شتوى الدولة من اأجل �شمان حتقيق التجان�س يف مكونات البيئة 
يعنى  املجتمع حيث  فئات  الهمم وخمتلف  اأ�شحاب  فيها  ويتنقل  يعي�س  التي  احل�شرية 
كود الإمارات بكل من الطرق واملركبات العامة وو�شائل النقل الربية واجلوية والبحرية 
املدار�س وامل�شاكن واملرافق  البيوت وخارجها مبا يف ذلك  الأخ��رى داخل  املرافق  وكذلك 

الطبية واأماكن العمل.

•• ال�ضارقة-الفجر:

نّظم مكتب ال�شارقة �شديقة للطفل، 
الأمم  منظمة  م��ك��ت��ب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لدول  )يوني�شف(  للطفولة  املتحدة 
ت�شاوريًة  ج��ل�����ش��ًة  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ل��ي��ج 
�شارك  ب��ال�����ش��ارق��ة،  امل���ج���از  م�����ش��رح  يف 
م��ن خمتلف  وي��اف��ع��اً  20 طفاًل  فيها 
اجل���ن�������ش���ي���ات وال�����ف�����ئ�����ات ال���ع���م���ري���ة، 
يف  حقوقهم  ح��ول  اآرائ��ه��م  ل�شتطالع 

البيئة الرقمية.
ع�شام  قدمها  التي  اجلل�شة  وه��دف��ت 
علي، م�شوؤول ال�شيا�شات الجتماعية يف 
مكتب يوني�شف لدول اخلليج العربي، 
على  التعرف  اإىل  الإجنليزية،  باللغة 
جت����ارب اأط���ف���ال وي��اف��ع��ي الإم�������ارة يف 
البيئة الرقمّية، وتوثيق مالحظاتهم 
واآرائهم حول دور الإنرتنت يف حتفيز 
الجتماعي،  ون�����ش��اط��ه��م  ت��ف��اع��ل��ه��م 
جانب  اإىل  الفكري،  تطورهم  وتعزيز 
التي  امل��خ��اط��ر  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 

تواجههم عند ا�شتخدام الإنرتنت.
وج�����اءت اجل��ل�����ش��ة مت��ا���ش��ي��اً م���ع روؤي����ة 
ال�شارقة  م���ك���ت���ب  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
���ش��دي��ق��ة ل��ل��ط��ف��ل يف ح��م��اي��ة ح���ق كل 
وامل�شاركة  راأي��ه،  عن  التعبري  يف  طفل 
حياته،  على  ت��وؤث��ر  التي  ال��ق��رارات  يف 
مواجهة  يف  ال��دول��ّي��ة  للجهود  ودع��م��اً 

حماية  اأج��ل  من  املتنامية  التحديات 
حقوق الأطفال و�شمان �شالمتهم يف 

الع�شر الرقمي.
�شديقة  ال�����ش��ارق��ة  م��ك��ت��ب  و���ش��ي��ق��وم 
للطفل و”يوني�شف” بتقدمي النتائج 
ال���ت���ي طرحت  وال���ب���ي���ان���ات والأف����ك����ار 
الأمم  جل���ن���ة  اإىل  اجل���ل�������ش���ة،  خ�����الل 

الطفل، ل�شتخدامها  املتحدة حلقوق 
للتعليق  الأوىل  امل�����ش��ودة  ���ش��ي��اغ��ة  يف 
املتعلقة  ال��ط��ف��ل  ال���ع���ام ح���ول ح��ق��وق 

بالبيئة الرقمية. 
الف�شاء  ت�����اأث�����ري  م����و�����ش����وع  وح�������ول 
ال��رق��م��ي ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، قالت 
الدكتورة ح�شة خلفان الغزال، املدير 

ال�����ش��ارق��ة �شديقة  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الفئة  الأط����ف����ال  “يعترب  ل��ل��ط��ف��ل: 
الأك���رث ت��اأث��راً ب��ث��ورة الت�����ش��الت التي 
دولة  ففي  الإن��رتن��ت.  ع�شر  �شهدها 
ب��امل��ائ��ة من   99 الإم��������ارات وح���ده���ا، 
اأفراد املجتمع ي�شتخدمون الإنرتنت، 
تعزيز  يف  ال��واق��ع  ه��ذا  ي�شهم  وبينما 

اقت�شاد  م���ث���ل  ال���وط���ن���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
واملجتمع  املعرفة،  واقت�شاد  البتكار، 
من  ف��ه��و  التكنولوجيا،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
اأخ�����رى م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى �شرورة  ن��اح��ي��ة 
حقوق  على  للحفاظ  ج��ه��ودن��ا  ح�شد 
التاأثريات  م��ن  وحمايتهم  الأط��ف��ال، 

ال�شلبية للف�شاء الرقمي«.

ال�شتماع  ال�شارقة  “ت�شع  واأ�شافت: 
اإىل اآراء الأطفال ورعاية اهتماماتهم 
ب�شورة  وتعمل  اأول��وي��ت��ه��ا،  مقدمة  يف 
متوا�شلة على توفري املن�شات املنا�شبة 
وتطلعاتهم.  اآرائهم  عن  للتعبري  لهم 
انطالقاً  اجلل�شة  ه��ذه  تنظيم  وي��اأت��ي 
م��ن الإمي����ان ب�����ش��رورة الط���الع على 

وال�شتفادة  الأط���ف���ال  ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
امل��ج��ت��م��ع، ومتا�شياً  ي��خ��دم  م��ن��ه��ا مب��ا 
ال�شارقة  مدينة  م�شروع  اأه���داف  م��ع 
واليافعني،  ل���الأط���ف���ال  ال�����ش��دي��ق��ة 
الرامية  الإم�����ارة  روؤي����ة  يعك�س  ال���ذي 
جميع  من  الأطفال  متتع  �شمان  اإىل 
بفر�س  العمرية  والفئات  اجلن�شيات 
متكافئة للم�شاركة يف ر�شم م�شتقبلهم 
وم�شتقبل مدينتهم«.  ويذكر اأنه بعد 
واملعلومات  النتائج  جميع  يف  النظر 
ال����ت����ي ي���ت���م حت�����ش��ي��ل��ه��ا خ������الل ه���ذه 
الأطفال  فيها  ي�شارك  التي  اجلل�شات 
حقوق  جل��ن��ة  �شتعمل  ال���ع���امل،  ح���ول 
الطفل على و�شع م�شودة اأوىل للتعليق 
ب�شاأنها  وال��ت�����ش��اور  ملناق�شتها  ال���ع���ام 
حيث  املعنيني،  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع 
املتحدة  لالأمم  التابعة  اللجنة  طلبت 
تقاريرها  تقدمي  عديدة  اأط��راف  من 
على  ي�شتند  عام  تعليق  يف  لت�شمينها 
واحلكومية،  املدنّية،  املوؤ�ش�شات  خربة 

وجتربة الأطفال اأنف�شهم. 

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  مدير  ال�شريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �شعادة  �شهد 
برنامج اأبطال الغد الذي ينفذه قطاع املوارد الب�شرية خالل زيارة اإدارة مدار�س 

ال�شرطة يف الفوعة.
واأكد اهتمام القيادة الر�شيدة بتوفري الإمكانات اأمام �شباب الوطن للتعبري عن 
طاقاتهم الإيجابية يف العديد من الأن�شطة والربامج ال�شيفية التي تعزز القيم 

النبيلة وتر�شخ الوطنية اليجابية يف نفو�شهم.
واأثنى على اجلهود املبذولة لتعزيز اأمن و�شالمة املجتمع وامل�شاركة الإيجابية، 
�شباب  فئة  بني  الأم��ن��ي  الوعي  ن�شر  اإىل  تهدف  تدريبية  دورة  عقد  طريق  عن 
تعود  هادفة  اأن�شطة  عرب  وتوعيتهم  مبكر  بوقت  الدرا�شية  املراحل  يف  املجتمع 

باخلري عليهم وعلى بالدهم.
اأبوظبي مع املنت�شبني لهذا الربنامج وجتول  وحتدث �شعادة مدير عام �شرطة 
برنامج  اأه����داف  ح��ول  ���ش��رح  اإىل  وا�شتمع  ل��ل��ربن��ام��ج،  التدريبية  ال�شفوف  يف 

على  تركز  وفعاليات  باأن�شطة  الطالب  لتاأهيل  املبذولة  واجلهود  الغد  اأبطال 
رفع املهارات الأ�شا�شية يف التدريبات الع�شكرية واللياقة البدنية، والعمل بروح 
غر�س  على  بدورها  تعمل  التي  والأنظمة  بالقوانني  واللتزام  الواحد،  الفريق 
الثقة بالنف�س، واملثابرة يف العمل، وتعزيز الولء والنتماء الوطني لدى الطالب 
الكندي  العميد الدكتور خلفان  املعريف. ورافقه خالل اجلولة  واإث��راء خمزونه 
اإدارة مدار�س  النعيمي مدير  مهنا  والعميد  الب�شرية  امل��وارد  نائب مدير قطاع 
التي  واطلع على اخلدمات  وال�شعادة  البتكار  بزيارة خمترب  قام  ال�شرطة، كما 

يقدمها املخترب وحمتوياته وتابع احل�شور عر�س عن ن�شاأة املدار�س واأهدافها 
ال�شرتاتيجية واهتمام القيادة بجعل املدار�س وفق معايري عاملية ت�شتوعب اأعداد 
الطلبة. وا�شتعر�س العميد مهنا النعيمي اأبرز م�شاريع مدار�س الفوعة 2019 

واخلطط واملبادرات التي تدعم ا�شرتاتيجية �شرطة اأبوظبي.
وقدم الرائد را�شد �شليمان الظاهري مدير فرع اخلدمات العامة ومدير م�شروع 
ال�شرطة  ملدار�س  التطويرية  املراحل  النموذجية عر�شا حول  ال�شرطة  مدر�شة 

واملرافق احلديثة التي �شت�شمنها املدار�س.

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
�شري  ت��ق��دم  “م�شاندة” ع��ن  ال��ع��ام��ة 
مبنى  ت�����ش��ي��ي��د  م�������ش���روع  يف  ال���ع���م���ل 
املحكمة الحتادية العليا الذي تنفذه 
على م�شاحة بناء اإجمالية قدرها 25 
نحو  تبلغ  بتكلفة  م��رب��ع،  م��رت  األ���ف 
159.5 مليون درهم، موؤكدة اأن اآلية 
وفق اخلطة  ت�شري  امل�شروع  العمل يف 
امل��و���ش��وع��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ، وح�����ش��ب امل���دة 
الزمنية املقررة لالإجناز، حيث بلغت 

ن�شبة اإجناز امل�شروع 85%.
وياأتي تنفيذ امل�شروع يف اإطار احلر�س 
الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  جت�شيد  على 
وكفاءة  فاعلية  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ل��ل��دول��ة 

ال��ت��ق��ا���ش��ي، وت��وف��ري املناخ  اإج������راءات 
املوؤ�ش�شات  ودع��م  للمتقا�شني،  املريح 
وتطوير  وال����ق���������ش����اة،  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة 
ما  ي��واك��ب  مب��ا  الق�شائية  امل��ن��ظ��وم��ة 
ت�����ش��ه��ده ال���دول���ة م��ن ت��ط��ور يف كافة 
م��ن��اح��ي احل���ي���اة، ف�����ش��اًل ع��ن تقدمي 
م��ت��م��ي��زة ترقى  ق�����ش��ائ��ي��ة  خ����دم����ات 

لأف�شل املمار�شات العاملية.
ومميزة  حيوية  مبنطقة  املبنى  ويقع 
املباين  م����ن  ال���ع���دي���د  م����ن  ب���ال���ق���رب 
العامة  الأمانة  احلكومية مثل مبنى 
مكتب  ومبنى  التنفيذي،  للمجل�س 
املعار�س  وم��ن��ط��ق��ة  ال����ع����ام،  ال���ن���ائ���ب 

بجزيرة اأبوظبي.
الحتادية  امل��ح��ك��م��ة  م��ب��ن��ى  وي��ت��ك��ون 
ال��ع��ل��ي��ا م����ن ط���اب���ق���ي ق���ب���و واأر�����ش����ي، 

وثالثة طوابق علوية، ت�شم 5 قاعات 
تقا�ٍس كربى، ومكتب لكبري الق�شاة، 

وغرفة اجتماعات لالأع�شاء، ومكتبة، 
اإداري������ة، و���ش��ال��ة معامالت  وم��ك��ات��ب 

كما  م���وؤمت���رات،  وق��اع��ة  للمراجعني، 
يوجد غرف حجز، وجمل�س، ومكاتب 

م��ت��ع��ددة الأغ����را�����س، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
م�������ش���رح، وغ������رف ل��ل�����ش��الة واأخ������رى 
ل��ل��م��ح��ام��ني، وم���واق���ف ل���ع���دد 136 

�شيارة.
وي�شتمل امل�شروع البالغ م�شاحته 25 
األف مرت مربع على كافة التجهيزات 
وامليكانيكية  والأم����ن����ي����ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
التي  احلديثة  التكنولوجيا  وو�شائل 
الأمن  على  وحتافظ  الأعمال  ت�شهل 
وال�شرية، كما اأن املبنى جمهز مبهبط 

طائرات على ال�شطح.
ويقدم امل�شروع حال جهوزيته وانتهاء 
من  كبرية  جمموعة  الن�شاء  اأع��م��ال 
اخلدمات للمراجعني من بينها خدمة 
املجانية  اخل��دم��ات  وم��رك��ز  العمالء، 
ل��ل��م��راج��ع��ني، وال��ق��ي��د الإل���ك���رتوين 

الق�شايا  ت�شجيل  يتوىل عملية  الذي 
من  العديد  اإىل  والرتجمة  وقيدها، 
املعلنني  اإىل مكتب  بالإ�شافة  اللغات، 
الذي يتوىل اإعالم الأطراف مبواعيد 
يت�شلم  ال��ذي  القلم  وق�شم  اجلل�شات، 
الق�شية ويتوا�شل مع الق�شاة و�شوًل 

اإىل مرحلة النطق باحلكم.
واأكدت م�شاندة التزامها التام مبراعاة 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف  ال��ع��م��ل  وب��ي��ئ��ة  طبيعة 
اختيار  خ�����ش��و���ش��اً  امل�������ش���روع،  ت��ن��ف��ي��ذ 
وتنا�شب  ال���داخ���ل���ي���ة،  ال��ت�����ش��ام��ي��م 
وان�����ش��ج��ام الأل�����وان، وت��وزي��ع فراغات 
وذلك  الجتماعات،  وقاعات  املكاتب، 
يتنا�شب  متطور  ع�شري  ن�شق  وف��ق 
ج��ان��ب عمل  اإىل  ال��ع��م��ل،  م��ع طبيعة 
الهوية  تعك�س  خ��ارج��ي��ة  ت�شميمات 

امل���ع���م���اري���ة ل��ل��م��ب��اين احل���ك���وم���ي���ة يف 
باأعلى  الل��ت��زام  عن  ف�شاًل  اأبوظبي، 
اخلا�شة  العاملية  واملوا�شفات  املعايري 
باحلفاظ على البيئة. وتبنت م�شاندة 
اأثناء  م�شتدامة  اإبداعية  حلول  عمل 
نظراً  وال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ال��ت�����ش��م��ي��م  ع��م��ل 
ومنها  ب��امل�����ش��روع،  اخلا�شة  للطبيعة 
القيام  احل�شر،  ل  امل��ث��ال  �شبيل  على 
بعمل ت�شميمات مميزة تنا�شب طبيعة 
مواد  ا�شتخدام  واأي�شاً  امل�شاريع،  هذه 
اأق�شى  حتقق  التدوير  لإع���ادة  قابلة 
اإ�شافة  املنا�شبة،  البيئية  املتطلبات 
ا�شتهالك  م���ع���دلت  ت��خ��ف��ي�����س  اإىل 
ال�شتفادة  وحتقيق  وامل��ي��اه،  ال��ط��اق��ة 
الق�شوى من اأ�شعة ال�شم�س، وتطبيق 

اأعلى معايري اجلودة.

م�ساندة تنجز 85 % من م�سروع مبنى املحكمة الحتادية العليا

مدير عام �سرطة اأبوظبي ي�سهد فعاليات برنامج اأبطال الغد

خالل جل�شة ت�شاورية نظمها مكتب ال�شارقة �شديقة للطفل ويوني�شف

اأطفال و�سباب ال�سارقة يناق�سون حقوقهم يف العامل الرقمي
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نعمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 2147937:اخلري للخ�شار والفاكهة رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الفا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 2583755:كول الكهروميكانيكية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جنه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 2049123:لتاأجري ال�شيارات  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شرتا لينك للنقليات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2166132 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حنني عبدالعزيز حبيب عبيد م�شيقر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبدالقوي نا�شر عبدالعزيز اليافعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلف �شيكيور للمقاولت 

والنقليات العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1048270 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر مبارك حميد عمريه املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز ح�شن عبدالعزيز برقو

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
الو�شط  ال�شرق  ال�ش�����ادة/ما�شرت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانه العامه ذ.م.م 
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1198507 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شهيل حامد مطر عطاءاهلل البلو�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ريت�شارد ميندونكا %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمعه زايد خمي�س املنذري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ريت�شارد ميندونكا
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلليج خلدمات �شهادة اجلودة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1301375 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل احمد ابراهيم اليعقوبي الزعابي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل احمد ابراهيم اليعقوبي الزعابي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طوبه خان ملك حممد عا�شم رفيق

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
تعديل ا�شم جتاري من/اخلليج خلدمات �شهادة اجلودة ذ.م.م 

GULF QUALITY CERTIFICATES AND SERVICES LLC

اىل/اخلليج خلدمات �شهادة اجلودة -�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GULF QUALITY CERTIFICATES AND SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الربيطانيه لرتكيب العمال اخل�شبيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1949223 

تعديل ا�شم جتاري من/الربيطانيه لرتكيب العمال اخل�شبيه 

BRITAN WOOD WORKS

اىل/روز وود لعمال الديكور

ROSE WOOD DECORATION WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب الأبواب والنوافذ و�شيانتها )4330011(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
امبلك�س  التجاري:�شركة  بال�شم   CN رقم:1057881 
واعادة  الرخ�شة  الغاء  طلب  بالغاء  ذ.م.م  المارات 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
را�شد  التجاري:كراج  بال�شم   CN رقم:1109945-1 
طلب  بالغاء   1 فرع  ال�شيارات  مكانيك  لت�شليح  العلم 

الغاء الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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�سركة توفكيم ال�سرق الو�سط خلدمات مرافق النفط والغاز- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 
غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�شادر بتاريخ 2019/06/25 بحل وت�شفية �شركة
�شركة توفكيم ال�شرق الو�شط خلدمات مرافق النفط والغاز - ذ م م 
CN- بالرقم  التنمية القت�شادية-ابوظبي  دائرة  ال�شادرة من 
التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   1921345

فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل 
ال�شياحي بناية  بالنادي  53181 ابوظبي  026716054 �س.ب 

�شعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�شار 
من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات 

تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

�سركة اأي ئي تيونينج ل�سيانة ال�سيارات- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 
غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�شادر بتاريخ 2019/07/21 بحل وت�شفية �شركة
�شركة اأي ئي تيونينج ل�شيانة ال�شيارات - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم
مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1971181  
التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 
ال�شياحي بناية  بالنادي  53181 ابوظبي  026716054 �س.ب 

�شعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�شار 
من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات 

تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ال�شخور لتجارة 

الهيدروليك واخلراطيم 
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1024891 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
خليفه حممد فريح خلفان القبي�شي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
خليفه حممد فريح خلفان القبي�شي من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف من�شور احمد �شعيد ال�شغري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

تناي للنقليات العامة 
رخ�شة رقم:CN 1759692 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

  اإعــــــــــالن
ليند�شي  ال�شادة/كوننجهام  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)اململكه  �شركة  فرع  دبي(  )فرع  ليمتد  اي�شت  ميدل 
لدى  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف  مقيدة  املتحدة( 
اىل  ال�شركة  تقدمت  وقد   )126( رقم  حتت  الوزارة 
�شيد  لي�شبح  التجاري  ال�شم  لتعديل  بطلب  الوزارة 
غويك اإنرتنا�شيوننال ميداي�شت ليمتد وتعديل بياناتها 

يف �شجل ال�شركات الجنبية تبعا لذلك .
باعرتا�شهم  التقدم  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
ن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من  يتجاوز  ميعاد ل  الوزارة يف  اىل 

هذا العالن. حتريرا يف 2019/7/25
اأحمد علي احل��شني

 مدير اإدارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلنجر 

للحلويات 
رخ�شة رقم:CN 1179132 تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عامل املطاط للتجاره 
رخ�شة رقم:CN 2618728 تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط الن�شر الذهبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1107119 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شني عبداهلل علي البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف متعب �شعيد علي �شعيد ال�شام�شي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليمنتو كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2777119 
تعديل ا�شم جتاري من/اليمنتو كافيه 

ALIMENTO CAFE

اىل/اليمنتو لدارة املطاعم
ALIMENTO RESTAURANT MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة اإدارة املطاعم )8211004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

والت�شويق  الت���������ش����ال  اإدارة  ت���ع���د 
امل�شدر  هي  دب��ي  حماكم  يف  املوؤ�ش�شي 
ال��ر���ش��م��ي ل��الأخ��ب��ار وامل��ع��ل��وم��ات عن 
ال���دائ���رة، وه��ي اجل��ه��ة امل�����ش��وؤول��ة عن 
وتعزيز  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة،  ه��وي��ت��ه��ا  اإب������راز 
ال�شوء  وت�شليط  الإيجابية  �شورتها 
املجتمع  اأم������ام  امل��ت��م��ي��ز  دوره������ا  ع��ل��ى 
التي  الإدارة،  مهام  وتتمثل  وال��ع��امل، 
ت�شم ق�شم الإعالم والتوا�شل، الذي 
كافة  م��ع  التوا�شل  يف  دوره  يتج�ّشد 
احلكومية  واجل��ه��ات  الإع���الم  و�شائل 
وم���وؤ����ش�������ش���ات امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة، و 
املخت�س  والفعاليات  الت�شويق  ق�شم 
ت��ن��ظ��ي��م احل����م����الت والأن�������ش���ط���ة  يف 
ال���ت�������ش���وي���ق���ي���ة، وح����م����الت ال����رتوي����ج 
واملعار�س؛ لتعزيز �شورة حماكم دبي 
ومكانته باأعلى الدرجات، وتتخذ هذه 
الإدارة من ر�شالة حماكم دبي وروؤيته 

واأهدافه خطَة عمٍل عامًة لها.
اإدارة  اأك����د ح��م��د ث����اين م��دي��ر  ح��ي��ث 
الت�شال والت�شويق املوؤ�ش�شي يف حماكم 
دبي، اأن الت�شال هو احلياة واي كانت 
اجل���ه���ود والإم���ك���ان���ي���ات امل���ت���وف���رة يف 
املوؤ�ش�شة، فاإنها ل حتقق اأي جناح، اإل 
اإذا كانت لديها ا�شرتاتيجيات ناجحة 
يف عملية الت�شال باجلمهور الداخلي 
اإدارة  م���وظ���ف���ي  واإن  واخل������ارج������ي، 
بتقدمي  ملتزمني  املوؤ�ش�شي  الت�شال 
اأف�شل اخلدمات لأ�شرة حماكم دبي، 
فمن هذا املنطلق تقوم الإدارة بتوفري 

اأن�شطة  ع���ن  والأخ�����ب�����ار  امل���ع���ل���وم���ات 
وفعاليات واإجنازات الدائرة، وتقدمي 
والإعالمي  اللوج�شتي  ال��دع��م  كافة 
التي  والح��ت��ف��الت  الفعاليات  لكافة 

تقام يف املحاكم.
الت�شال  اإدارة  م���دي���ر  اأ�����ش����ار  ك���م���ا 
اجلوائز  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ي  وال��ت�����ش��وي��ق 
ال���ت���ي ح�����ش��دت��ه��ا وم���ن���ه���ا، )ج���ائ���زة 
اخلا�شة(،  ل��ل��رتب��ي��ة  ه��ي��ا  الأم�������رية 
اإتاحة  ت�شمن  تناف�شية  بيئة  لإيجاد 
الرتبية  قطاع  يف  للعاملني  الفر�س 
م�شتوى  رف����ع  اأج�����ل  م���ن  اخل���ا����ش���ة، 
وتاأهيل  ل��رع��اي��ة  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، وذل����ك وف���ق اأعلى 
اأحدث  وبا�شتخدام  العاملية  املعايري 
ال���ربام���ج ال��ن��وع��ي��ة امل��ت��م��ي��زة يف هذا 
ج����ائ����زة)  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  امل�����ج�����ال، 
ال�شراع الذهبي( للتميز يف ممار�شات 
امل�شاركة يف  تاأتي  و  العامة،  العالقات 
لالإدارة  تنظيمي  حمتوى  خلق  اإط��ار 
الإدارة  عمليات  تنفيذ  م��ن  وال��ت��اأك��د 
اأف�������ش���ل امل���ع���اي���ري يف هذا  ب���ن���اء ع��ل��ى 
جمال الت�شال احلكومي والعالقات 

العامة.
رئي�س  ال�����ش��وي��دي  ���ش��ل��ط��ان  اأ����ش���ار  و 
ق�شم الت�شويق والفعاليات يف حماكم 
دب������ي، ي��خ��ت�����س ال��ق�����ش��م ب���الإ����ش���راف 
العالقات  اأع��م��ال  وم��ت��اب��ع��ة  وتنظيم 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة وم��ا تفت�شيه 
املختلفة  امل��ع��ار���س  يف  م�����ش��ارك��ة  م���ن 
الت�شريفات  واأم��ور  الوفود  وا�شتقبال 
وال�������ش���ي���اف���ة، والإ�������ش������راف ع���ل���ى كل 

الجتماعية  ب��الأن�����ش��ط��ة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا 
اخلا�شة بالدائرة، مو�شحاً مت توفري 
الن�شف  ما يقارب )100(�شيافة يف 
املوؤ�ش�شي  الت�شويق  اأن  اأكد  الأول، كما 
يكر�س جهود الق�شم لتعريف جمهور 
واخلارجيني  ال��داخ��ل��ي��ني  املتعاملني 
مب���ن���ج���زات ال����دائ����رة وه����ي م���ن اأه���م  
الأهداف املن�شودة التي يوا�شل الق�شم 
الهدف  اإىل  للو�شول  انتهاجه  على 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي اخل���ا����س ب���ه���ا،  من 
و�شع الت�شورات واملقرتحات الالزمة 
واملوؤمترات،  ال���ن���دوات  يف  للم�شاركة 
العامة  ال�شيا�شة  و�شع  يف  وامل�شاركة 
والت�شغيلية  ال�شرتاتيجية  للخطة 
لالإدارة ومتابعة تنفيذها، والتوا�شل 
والت�شويق  ال����رتوي����ج  ����ش���رك���ات  م����ع 
مع  والتوا�شل  والتن�شيق  والت�شميم، 
احتياجاتهم  لتغطية  املحاكم  ادارات 
برامج  اعداد  اىل  ا�شافًة  الت�شويقية، 
الر�شمية  ال��وف��ود  ل�شتقبال  خا�شة 
ال�شويدي  منوهاَ  للدائرة،  وال��زائ��رة 
ف��ق��د ب��ل��غ اج���م���ايل ال��ت�����ش��ام��ي��م التي 
عمل عليها الق�شم يف الن�شف الأول ) 

ت�شميم   )  337
اإدارة  اأن  ال�شويدي  �شلطان  واأو���ش��ح 
املوؤ�ش�شي،  وال���ت�������ش���وي���ق  الت���������ش����ال 
ا�شتقبلت )  24( وفداً خالل الن�شف 
2019، وق��د �شملت  الأول من ع��ام  
وقن�شليات  ���ش��ف��ارات  وف���ود  ال��زي��ارات 
تعليمية  وجهات  حكومية  وموؤ�ش�شات 
م���ن داخ�����ل وخ������ارج ال����دول����ة، وذل���ك 
ل��الط��الع على اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف 

الأنظمة  واأح����دث  الق�شائي  ال��ن��ظ��ام 
اأن  الإل��ك��رتون��ي��ة يف حم��اك��م دب����ي، و 
ال��زي��ارات ج��اءت بهدف الط��الع على 
عملية التقا�شي يف اإمارة دبي واأحدث 
اخلدمات الإلكرتونية  والذكية التي 
تزخر بها حماكم دبي والتي �شخرتها 

خلدمة املتعاملني. 
الت�شويق  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  واأ������ش�����ار    
)21( نظم  الق�شم  ب��اأن  والفعاليات 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات، وا���ش��ت��ق��ب��ل ع���دد من 
ب��ل��غ عددهم  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����س 
من  ان��ط��الق��اً  ذل���ك  وي���اأت���ي   )  31(
امل�������ش���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���ل���دائ���رة، 
الدور  ه��ذا  باأهمية  املطلق  وامي��ان��ه��ا 
املجتمعية  امل�شوؤولية  وب��اأن  احل��ي��وي، 
يتجزاأ  ل  ج����زء  الن�������ش���اين  وال���ع���م���ل 
وقيمها  وروؤيتها  الدائرة،  ر�شالة  من 
لتعزيز  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  واأه���داف���ه���ا 
و  املجتمع،  اأف���راد  كافة  مع  التوا�شل 
متاأ�شلة  عميقة  ان�شانية  اأبعاد  خللق 
يف اأبناء املجتمع الماراتي ب�شكل عام، 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن  ينبع  كما 
ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ال���دائ���رة جت���اه اأف����راد 
ن�شرها  اىل  الدائرة  وت�شعى  املجتمع، 
الدائرة،  واملوظفات يف  املوظفني  بني 
توعية  على  حر�شها  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
باأهمية  ال��دائ��رة  ومراجعي  موظفي 
العامة،  ال�����ش��ح��ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 

والتوعية بتبني منط حياة �شحي.
وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا اأو������ش�����ح�����ت رو�����ش����ة 
ال�������ش���وي���دي رئ���ي�������س ق�����ش��م الإع������الم 
يعد  دب������ي،  وال���ت���وا����ش���ل يف حم���اك���م 

الرابط  وال��ت��وا���ش��ل  الإع������الم  ق�����ش��م 
الأ�شا�شي وهمزة الو�شل بني حماكم 
امل�شتفيدين  م����ن  وج����م����ه����وره  دب�����ي 
عاتقها  ع��ل��ى  وحت���م���ل  وامل��ت��ع��ام��ل��ني، 
مهمة تثبيت الهوية املوؤ�ش�شية ملحاكم 
دبي، وتت�شافر فيها اأن�شطة الإعالم، 
التوا�شل  ت��ن�����ش��ي��ط  م��ه��ام��ه��ا  واأب������رز 
وتطويره  وخ���ارج���ه،  امل��ح��اك��م  داخ����ل 
موؤ�ش�شات  وم���ع  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
وو�شع  واخل�����ا������س،  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع 
مع  للتعامل  ال�شرتاتيجية  اخلطط 
يف  ر�شالتها  وتتلّخ�س  امل�شتفيدين، 
املوؤ�ش�شية  ال�شمعة  تعزيز  على  العمل 
امل�شتويات  ك���اف���ة  ع��ل��ى  دب����ي  مل��ح��اك��م 
املحلية والإقليمية والدولية مع روؤية 
املعايري  لأف�شل  ووف��ق��ا  دب��ي  حكومة 

واملمار�شات العاملية.
اأهمية  اإىل  ال�شويدي  رو�شة  واأ�شارت 
ق�شم الإعالم والتوا�شل لكل موؤ�ش�شة 
لالأن�شطة  ���ش��ورة  بنقل  ت��ق��وم  ح��ي��ث 
للجمهور  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 
وحاجة اجلمهور للح�شول على تلك 
اأ�ش�س  على  القائم  والفن  املعلومات، 
التعامل  ط��رق  ان�شب  لبحث  علمية 
ال���ن���اج���ح���ة امل���ت���ب���ادل���ة ب����ني ال����دائ����رة 
مع  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  وج��م��ه��وره��ا، 
الجتماعية  واملعايري  القيم  م��راع��اة 
والقوانني والأخالق العامة باملجتمع، 
تلبية  يف  تلعبه  ال���ذي  ال���دور  ل�شيما 
الداخلي  اجلمهور  وح��اج��ات  رغ��ب��ات 

من نواحي خمتلفة.
واأ��������ش�������ادت رئ���ي�������س ق�������ش���م الإع��������الم 

تطوير  يف  الق�شم  بجهود  والتوا�شل، 
جم���م���وع���ة ف����ع����اَّل����ة م�����ن امل������ب������ادرات 
والتخطيط لها واإقامتها على ال�شعيد 
ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي ل��ت��ق��وي��ة ن�شبة 
وزيادتها  وامل��وظ��ف��ني  ال��ع��م��الء  ر���ش��ا 
نطاق  على  املوؤ�ش�شة  �شمعة  وت��ع��زي��ز 
اأو����ش���ع، وت��ك��وي��ن ���ش��ورة ع��ن الدائرة 
من خالل تغطية اإعالمية ذكية على 
امل�شتويات الوطنية واملحلية بالإ�شافة 
الدائرة  عن  طيبة  �شمعة  تكوين  اإىل 
وامل�شاهمة يف تعزيز الولء، حيث جنح 
الق�شم برباجمه التوعوية من خالل 
التعاون مع املوؤ�ش�شات الإعالمية عن 
طريق موؤ�ش�شة دبي لالإعالم مب�شاركة 
ال�شيد اأحمد عبدالكرمي رئي�س �شعبة 
اجل��ل�����ش��ات الأ���ش��ري��ة يف حم��اك��م دبي، 
اإىل  تهدف  اأ���ش��ري��ة،  توعوية  ب��ربام��ج 
التفكك،  الأ�شري من  الن�شيج  حماية 
والت�شوية  ال��ت�����ش��ام��ح  م��ف��ه��وم  ون�����ش��ر 
الأ�شرة  كيان  على  واحل��ف��اظ  ال��ودي��ة 
ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى جم��ت��م��ع اإم����ارات����ي 
متعا�شد، كما اأبرم الق�شم نف�شه عدة 
الدائم  ل�شعيها  اإع��الم��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ات 
يف  ن�شر  ع��دد  اأك���رب  على  ح�شولها  يف 
ومنها  الإعالمية،  الو�شائل  خمتلف 
ب���ني حم���اك���م دب����ي وهيئة  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
اخلريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون 
و�شحيفة الإمارات اليوم يف مبادرة “ 
ياك العون” لرتجمة �شيا�شة القيادة 

يف العمل اخلريي الإن�شاين.
واأك���م���ل���ت رو����ش���ة ال�����ش��وي��دي اأم�����ا يف 
فيتوىل  الإع����الم����ي  ال��ن�����ش��ر  جم����ال 

الكامل  الإ���ش��راف  م�شوؤولية  الق�شم 
باملحاكم،  املجتمع  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
خالل  م��ن  �شمعتها،  على  واحل��ف��اظ 
الت�شويق الالزم للمبادرات والربامج 
اخلدمات  بن�شر  وذلك  تقدمها،  التي 
والأخ�������ب�������ار ع�����رب و�����ش����ائ����ل الإع�������الم 
الإعالمي  الن�شر  بلغ  فقد  املختلفة، 
وال��ت��غ��ط��ي��ات اخل��ارج��ي��ة ع���رب جميع 
الأول  للن�شف  الإع��الم��ي��ة  الو�شائل 
ب���  م��ق��ارن��ة   )367( اجل�����اري  ل��ل��ع��ام 
العام   الن�شف الأول من  )280 ( يف 
ب� )%31(، و  تقدر  بزيادة   2018
التوا�شل  قنوات  متابعي  ع��دد  ارتفع 
ليبلغ   )14%( بن�شبة  الجتماعي 
ارتفع  ك��م��ا  م��ت��اب��ع   )  105،332  (
التوا�شل  ق���ن���وات  ف��اع��ل��ي��ة  م�����ش��ت��وى 
 )41%( ب���ن�������ش���ب���ة  الج�����ت�����م�����اع�����ي 
م���ق���ارن���ة   )405،819( ل���ت���ب���ل���غ 
 ،2018 خ�����الل  ب�)287،112( 
ع�����ام ن�شر  ب�����ش��ك��ل  اأت�����اح�����ت  وال��������ذي 
املعلومات يف وقت قيا�شي، ومكن من 
الطالع على فكر وجت����ارب الآخرين، 
وا�شعة  واآف�����اق�����اً  ف��ت��ح جم�����الت  ك��م��ا 
وبني  املجتمع،  مع  القيادات  لتوا�شل 
و�شاعدت كثرياً  املجتمع بع�شه  اأفراد 
الدائرة  اأن  واأك���دت  البتكار،  حفز  يف 
الج����تماعي  التوا�شل  ق��ن��وات  اأول���ت 
من����شة  منها  متخذًة  ق�شوى  اأهمية 

ت��������������ف��اع��ل��ي��ة م����ع ج���م���ه���وره���ا، حيث 
مو�شوعات  ن�شر  خاللها  م��ن  تطلق 
متخ�ش�شة ودعوات و�شوراً وتعليقات 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والأح���������داث التي  ح����ول 
من���رب  اإىل  ح��ول��ت��ه��ا  ب����ل  ت��ن��ظ��م��ه��ا، 

اإع���المي توع���وي .
التوا�شل  اأن  ال�شويدي  واأكدت رو�شة 
م��ع اجل��م��ه��ور ع��رب م��واق��ع التوا�شل 
ميكن  ول  ملحة  �شرورة  الجتماعي 
اأو  دائ�����رة  واأي  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ك��ت��م��ل  اأن 
اأف�شل  ت��ق��دمي  اإىل  ت�شعى  م��وؤ���ش�����ش��ة 
القنوات  ه����ذه  دون  م���ن  اخل����دم����ات 
ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت ج����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ من 
حياتنا اليومية العملية وال�شخ�شية، 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  واأن 
التقنية  ال��ط��ف��رات  اأه����م  اأح����د  مي��ث��ل 
واملعلوماتية ال�شتثنائية التي ظهرت 
يف ال�شنوات الأخرية، ف�شاًل عن كونه 
تاأثرياً  والأ�شد  تفاعاًل  الأك��رث  الأداة 

يف احلياة العامة وحياة الأفراد.
واأن اإدارة مواقع التوا�شل الجتماعي 
منطلق  م�����ن  ج�������اءت  دب������ي  مل���ح���اك���م 
ال�شهرة  وات�����ش��اع  ال��ت��وا���ش��ل  ���ش��ه��ول��ة 
املجتمع، حيث  ا�شتخدامها يف  وكرثة 
اأح���دث���ت ���ش��دى اإع���الم���ي م��ن خالل 
واملجتمع  للمتقا�شني  امل��ج��ال  ات��اح��ة 
املحاكم  م����ع  امل���ب���ا����ش���ر  ب���ال���ت���وا����ش���ل 
ع��ل��ى خدماتها  ق���رب  ع���ن  وال��ت��ع��رف 

•• عجمان - الفجر:

يف اطار حتقيق اخلطة ال�شرتاتيجية 
الراحة  ���ش��ب��ل  وت��وف��ري  ال��ع��ام  للنقل 
املوا�شالت  موؤ�ش�شة  وقعت  للجمهور 
ات��ف��اق��ي��ة م���ع دائ������رة النقل  ال���ع���ام���ة 
اأبوظبي لو�شع �شبل التعاون املتبادل 
بني اجلانبني يف جمال ت�شهيل حركة 
مدينتي  ب��ني  باحلافالت  امل�شافرين 

عجمان واأبوظبي.
وق��ع الت��ف��اق��ي��ة م��ن ج��ان��ب موؤ�ش�شة 

امل����وا�����ش����الت ال���ع���ام���ة ال�����ش��ي��د عمر 
حممد لوتاه املدير التنفيذي لقطاع 
ال���ع���م���ل���ي���ات وال�������ش���ي���د حم���م���د حمد 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي 
النقل العام يف دائرة النقل يف اأبوظبي 
الطرفني  م���ن  م�����ش��وؤول��ني  ب��ح�����ش��ور 

وذلك يف مقر دائرة النقل اأبوظبي.
تقوم  اأن  ع��ل��ى  الأت���ف���اق���ي���ة  ون�����ش��ت 
ملوؤ�ش�شة  التابعة  العام  النقل  حافالت 
الركاب  بتحميل  العامة  امل��وا���ش��الت 
باجتاه  ونقلهم  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  م��ن 

حافالتها  وا�شتخدام  عجمان،  اإم��ارة 
واملواقف  املحطات  يف  الغر�س  لهذا 

واملواقع التابعة لدائرة النقل.
مذكرة  اأن  ل��وت��اه  حممد  عمر  واأك���د 
للعالقة  ام����ت����داد  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ف���اه���م 
ال���ت���ي مت���د ج�شور  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��رتاب��ط ب��ني اجل��ان��ب��ني وت��ع��زز من 
خدمات  جم��ال  يف  امل�شرتك  التعاون 
واأبوظبي  عجمان  ب��ني  ال��ع��ام  النقل 
والتقدم  امل�شتدامة  التنمية  �شوء  يف 
امللحوظ يف حركة النقل واملوا�شالت 

هذه  اأن  اإىل  م�������ش���ريا  ال�����دول�����ة،  يف 
تنظيم  مع  بثمارها  �شتاأتي  اخلطوة 
بني  للحافالت  الت�شغيلية  العمليات 
للرتتيبات واجلداول  املدينتني وفقاً 
الزمنية املتفق عليها والأهتمام برفع 
انتظار  حمطات  من  التحميل  كفاءة 

الركاب احليوية يف اأبوظبي. 
حممد  اأك��د  التفاقية  على  وتعقيبا 
التنفيذي  امل����دي����ر  امل����ه����ريي  ح���م���د 
ل��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال���ع���ام، اأن���ه���ا ت���اأت���ي يف 
تطوير  موا�شلة  على  احلر�س  اإط��ار 

العام  النقل  ل�شبكة  التحتية  البنى 
مب�شتوى  والرت�����ق�����اء  ب���احل���اف���الت، 
امل�شرتكة   اجلهود  وتوحيد  جودتها، 
الدولة  موؤ�ش�شات  جميع  ب��ني  م��ا  يف 
من خالل اإعداد وتطوير الت�شريعات 
ال�شرتاتيجية  واخلطط  والقوانني 
اخل���ا����ش���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذا ال���ق���ط���اع، 
ل�شيما اأننا منتلك �شبكة طرق رائدة 
ع��امل��ي��ا ب��ح�����ش��ب ال��ت�����ش��ن��ي��ف ال����دويل، 
امل���ه���ريي  اإىل ����ش���رورة و�شع   واأ����ش���ار 
مل��ت��اب��ع��ة وقيا�س  م��ع��اي��ري وم��وؤ���ش��رات 

م���دى ال��ن��ج��اح يف حت��ق��ي��ق الأه�����داف 
حت�شينها  ع���ل���ى  ل���ل���ع���م���ل  امل�����رج�����وة 
منظومة  اإىل  ب��ا���ش��ت��م��رارل��ل��و���ش��ول  

اأب���وظ���ب���ي بجميع  ي���رب���ط  ع����ام  ن��ق��ل 
م����دن ال����دول����ة، وي��ح��ف��ز ع��ل��ى تغيري 
اإىل  بالتحول  التنقل  وع��ادات  و�شائل 

بالكثري  تعود  ا�شتدامة  اأك��رث  ب��دائ��ل 
ال��ف��وائ��د ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع والفرد  م��ن 

والبيئة.  

•• اأبوظبي -الفجر: 

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اجلامعة البحثية التي تركز على 
املعرفة  وتطبيق  واكت�شاف  والبحث  التدري�س  خالل  من  بالتعليم  النهو�س 
ام�س اأن فريقني من طلبة ال�شنة الأخرية من ق�شم هند�شة النظم ال�شناعية 
يف  موؤ�ش�شتني  يف  العمليات  �شري  اأداء  م�شتوى  رف��ع  م�شروع  بنجاح  اأمت��وا  قد 

اأبوظبي.
التي قام بها طلبة جامعة خليفة يف كليفالند كلينك  امل��ب��ادرات،  ج��اءت هذه 
اأبوظبي ومركز العا�شمة للفح�س الطبي، كجزء من م�شاريع الت�شميم التي 
قدموها يف �شنتهم الأخرية، فقد عمل الطلبة: مرمي ال�شام�شي واأمرية علي 
باوزير وحممد باليث وحممد العلمي على م�شروع مركز العا�شمة للفح�س 
وخديجة  ال�شيعري  وفاطمة  العجمي  عنود  الطالبات  عملت  بينما  الطبي، 
حيث  اأبوظبي،  كلينك  كليفالند  يف  م�شرعهم  على  العبودي  وم��رمي  جمعة 
رحبت املوؤ�ش�شتان بالطلبة، كما قدمت لهم موجزاً عن �شري العمليات وا�شعة 

النطاق.
التي  امل��ب��ادرات  من  ج��زءاً  كانت  والتي  الطلبة،  بها  ق��ام  التي  امل�شاريع  رك��زت 
هند�شة  لق�شم  التابع  العمليات  واإدارة  الرقمي  التوريد  �شل�شلة  مركز  نظمها 
املتطورة  والبحوث  التعليم  ج��ودة  على  خليفة،  جامعة  يف  ال�شناعية  النظم 

�شمن �شل�شلة التوريد الرقمي والعمليات الهند�شية ذات الكفاءة. 
وبهذه املنا�شبة، قال الدكتور عارف �شلطان احلمادي، نائب الرئي�س التنفيذي 
م�شاهمة جامعة خليفة يف  “تعك�س  والتكنولوجيا:  للعلوم  يف جامعة خليفة 
اأبوظبي  يف  موؤ�ش�شتني  يف  ب��ارز  ب�شكل  العمليات  �شري  م�شتوى  ورف��ع  ت�شهيل 
مدى جدية والتزام طلبتنا يف تطبيق املعرفة املكت�شبة يف ظل ظروف العامل 
احلقيقي، اإ�شافًة اإىل ال�شتفادة التي يحققها الطلبة من اخلربة الكبرية التي 
عن�شراً  الرقمية  التوريد  �شل�شلة  ت�شكل  الأكادميية.  الهيئة  اأع�شاء  ميتلكها 
اأ�شا�شياً يف الثورة ال�شناعية الرابعة، وكلما كانت �شل�شلة التوريد يف املنظومة 
املوؤ�ش�شاتية ذكية ومرتابطة وذات كفاءة عالية، كلما �شاهم ذلك يف تعزيز النمو 
القت�شادي يف امل�شتقبل. ناأمل باأن تكون م�شاريع رفع م�شتوى الأداء، التي قام 

واإدارة  الرقمي  التوريد  بها طلبة جامعة خليفة كمبادرات من مركز �شل�شلة 
العمليات، بداية مل�شرية ناجحة يف حتقيق علمية التحول الرقمي على نطاق 

وا�شع بهدف ال�شتفادة منها يف العمليات التجارية حملياً واإقليمياً«.
وكنتيجة للم�شروع، فقد متكن مركز العا�شمة للفح�س الطبي من احلد من 
معدل زمن النتظار من 13.9 دقيقة اإىل 4.7 دقيقة، وذلك خالل الفرتة ما 
بني ال�شابعة وحتى التا�شعة �شباحاً. اأما الفرتة املمتدة ما بني ال�شاعة التا�شعة 
�شباحاً وال�شاعة الثانية ع�شرة ظهراً، فقد �شهدت انخفا�شاً ملحوظاً يف معدل 
زمن النتظار لي�شل اإىل 12 دقيقة منخف�شاً عما كان عليه يف ال�شابق حيث 
كان 26.7 دقيقة. وكذلك احلال يف كليفالند كلينك اأبوظبي الذي عِمد اإىل 
اإدراج الإجراءات الالزمة التي ت�شاهم يف ت�شهيل �شري العمليات داخل مرافق 

امل�شت�شفى وذلك عقب امل�شاريع التي قام بها الطلبة.
يعترب م�شروع رفع م�شتوى اأداء �شري العمليات م�شروعاً حيوياً بالن�شبة لطلبة 
�شنتهم  يف  للت�شميم  م�شروعاً  اأي�شاً  منه  يتخذون  الذي  ال�شناعية  الهند�شة 
يف  املحاكاة  اأدوات  ل�شتخدام  يلجوؤون  الطلبة  اأن  يذكر  الأخ��رية.  الأكادميية 

م�شروعهم بالعتماد على البيانات التي يقومون بجمعها قبل اقرتاح احللول 
املنا�شبة للتحديات التي تقف اأمامهم اأثناء عملهم يف امل�شروع.

التنفيذي  الرئي�س  ال�شبيحي،  هيثم  ال�شيد  ك��رم  امل�����ش��روع،  ا�شتكمال  وبعد 
ال��ط��ب��ي، ف��ري��ق ط��ل��ب��ة ه��ن��د���ش��ة النظم  ال��ع��ا���ش��م��ة للفح�س  مل��رك��ز  ب��ال��وك��ال��ة 
الأخ��رية، حيث قام  الأكادميية  لل�شنة  الت�شميمي  ال�شناعية على م�شروعهم 
بت�شليمهم ال�شهادات بهذه املنا�شبة، يف حني اأ�شاد ال�شيد عبد اهلل املال، ممثاًل 
عن مكتب حت�شني العمليات يف كليفالند كلينك اأبوظبي، بجهود طلبة هند�شة 

النظم ال�شناعية على جهودهم التي قدموها لإمتام م�شروعهم.
يذكر اأن اأهداف وا�شرتاتيجيات مركز �شل�شلة التوريد الرقمي واإدارة العمليات 
تتفق يف الأجندة والأولويات الوطنية مع روؤية دولة الإمارات للعام 2021 
اقت�شاد مبني  اإىل  النفط  القائم على  القت�شادي  التحول  اإىل  تهدف  والتي 
ب�شل�شلة  املرتبطة  التحليالت  على  امل��رك��ز  اأه���داف  تركز  حيث  املعرفة،  على 
التوريد الرقمية وتوليد املعرفة واإدارتها، بالإ�شافة اإىل خلق اجتاه جديد يف 

قطاع البحوث يتعلق باإدارة العمليات الرقمية.

اإدارة الت�سال والت�سويق املوؤ�س�سي يف حماكم دبي تنجح يف 
تكوين من����سة ت����فاعلية مع جمهورها الداخلي واخلارجي

اتفاقية تعاون بني موؤ�س�سة املوا�سالت العامة ودائرة النقل اأبوظبي 

طلبة جامعة خليفة يطورون اأنظمة رقمية لت�سهيل �سري العمليات يف موؤ�س�ستني باأبوظبي 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اأعلنت دائرة اخلدمات العامة جاهزيتها ل�شتقبال عيد الأ�شحى 
املبارك ب�شورة تعزز الفرحة لدى الأ�شر املواطنة واملقيمية يف 

امارة راأ�س اخليمة .
العامة ل�شتقبال عيد  دائرة اخلدمات  ا�شتعدادات  ويف مقدمة 
التي  الن��ارة اخلا�شة   اأجهزة  العديد من  الأ�شحى مت تركيب 
عبارة  حت��م��ل  ال��ت��ي  خمتلفة  �شوئية  هند�شية  ا���ش��ك��ال  حت��م��ل 
احليوية  ال���دوارات  و  اجل�شور  و  ال�شوارع  على  مبارك  عيدكم 

بهذه  الأج���واء الحتفالية  مع  راأ���س اخليمة  متا�شياً  اإم���ارة  يف 
املنا�شبة وتوفري م�شهد جمايل ي�شاهم يف ن�شر الفرح و ال�شرور 
يف الإمارة.  و ي�شل عدد الإ�شاءات ال�شوئية اإىل500 ت�شكيلة 
واجل�شور  وال�����دوارات  ال��ط��رق  حظيت  كما   ، مبتكرة   �شوئية 
اأ���ش��ك��ال ه��الل العيد  امل��ن��رية وات��خ��ذت  مب��زي��د م��ن الت�شكيالت 
50 موقعا من  والهالت ال�شوئية ، ومت تركيب الإ�شاءة على 
ال�شوارع احليوية و اجل�شور و ال��دوارات يف اإم��ارة راأ�س اخليمة 
و  املعريي�س  دوار  الزينة على مواقع جديدة مثل  تركيب  ومت 

دوار الفرن و الدوار اجلديد يف الكورني�س القدمي .

المارة  ت�شيء  �شوئية  ت�شكيلة   500

اخلدمات العامة تعلن جاهزيتها ل�ستقبال عيد الأ�سحى براأ�س اخليمة 
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العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ال�شهم ال�شريع 

لعمال ال�شحية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2601195 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة من�شور عي�شى حممد احمد البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ا�شماء عبداهلل ح�شني �شامل اليافعي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
اخلليج  انوار  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة واعمال النظافة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1145801 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل �شلطان علي حممد الكندي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد را�شد �شليمان النقبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
الهدهد  بيت  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�شيانة العامة )ت�شامنية(
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1171049 

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شامل �شلطان علي حممد الكندي من 2% اىل %87

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد را�شد �شليمان النقبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شه خليفه مبارك الحبابي لعمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب البال�شرت  رخ�شة رقم:1135048 

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شه خليفه مبارك الحبابي لعمال البال�شرت 

KHALIFA MUBARAK AL AHBABI PLASTERING WORKS ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة الفرع للديكور

AL FARAA DECORATION EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب احلجر )4330002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29 

اإعــــــــــالن
اإل  ال�ش�����ادة/اآر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جي ريتيل ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2 )بياجيه(
رخ�شة رقم:CN 1314412   تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/1436  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- براند اند ترندز  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف /املركز العاملي لالقت�شاد ال�شالمي م.م.ح وميثله:را�شد عبداهلل 
علي هوي�شل النعيمي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

2017/1180 ا�شتئناف جتاري بتاريخ:2019/7/9     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2019/8/28 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/2675 جتاري جزئي  

اىل املدعي عليه / 1- حممد خالد علي احمد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ع�شلي لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   14350( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم  الإثنني  املوافق  2019/7/29 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي-الفجر:

ا�شتقبل العقيد علي خلفان املن�شوري، 
املجتمع  لإ�شعاد  العامة  الإدارة  مدير 
ب��ال��ن��ي��اب��ة، ال�����ش��ي��د ح��م��د ث���اين مطر، 
والت�شويق  الت�������ش���ال  اإدارة  م���دي���ر 
املوؤ�ش�شي مبحاكم دبي، والوفد املرافق 
ال�����ش��ع��ادة مب��ق��ر القيادة  ل���ه، يف ق��اع��ة 
اإطار  يف  وذل��ك  دب��ي،  ل�شرطة  العامة 
زيارة تقوم بها املحاكم لالطالع على 
ت�شميم  اإع���ادة  دب��ي يف  �شرطة  جتربة 
التعاون  وت��ع��زي��ز  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة،  ال��ه��وي��ة 

امل�شرتك بني اجلهتني.

ورحب العقيد علي خلفان املن�شوري، 
حر�س  م������وؤك������داً  ال������زائ������ر،  ب����ال����وف����د 
التعاون  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  دب�����ي  ����ش���رط���ة 
وال��ت��وا���ش��ل امل�����ش��ت��م��ر، وت���ب���ادل ونقل 
امل��ع��رف��ة واخل������ربات وامل��م��ار���ش��ات مع 
ذلك  مل��ا يف  اجل��ه��ات احلكومية،  ك��اف��ة 
تطلعات  حتقيق  يف  بالغة  اأهمية  م��ن 
العمل  اإىل  ال���رام���ي���ة  دب����ي  ح��ك��وم��ة 

التكاملي بني املوؤ�ش�شات والدوائر.
وقال العقيد علي املن�شوري، اإن اإمارة 
دبي �شهدت خالل العقدين الأخريين 
القت�شاد  ك��ب��ريا يف جم���الت  ت��ط��ورا 
وال�������ش���ي���اح���ة واخل�����دم�����ات والأع����م����ال 

�شرطة  وحت��ر���س  امل��ج��الت  �شتى  ويف 
اإع����داد اخل��ط��ط والربامج  دب���ي ع��ل��ى 
�شريكا  لتكون  امل�شتقبلية  والدرا�شات 
اأ�شا�شيا يف هذا التطور الكبري وجزءا 
من عجلة الزدهار والنمو يف الإمارة، 
واإن اإطالق الهوية املوؤ�ش�شية اجلديدة 
اإحدى  ك��ان   2018 يف  دب��ي  ل�شرطة 

و�شائل واأدوات هذا التطور. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ح��م��د ث���اين مطر، 
�شرطة  بزيارة  �شعيد  املحاكم  وفد  اإن 
دب���ي وب��ال��ت��ع��اون ال���دائ���م، م��ن��وه��اً اإىل 
�شرطة  ل���زي���ارة  امل��ح��اك��م  اخ��ت��ي��ار  اأن 
التغيري يف  دبي لالطالع على عملية 

الذي  للنجاح  يعود  املوؤ�ش�شية  الهوية 
التحول،  ه��ذا  يف  دب��ي  �شرطة  حققته 
والذي اأ�شبح من ال�شعب على الكثري 
دبي  ل�شرطة  القدمية  الهوية  ت��ذك��ر 
التخطيط  م�شتوى  على  ي��دل  وه���ذا 

والتنفيذ املتمكن ملثل هذه العملية.
وا�شتعر�شت اأماين اأحمد، رئي�س ق�شم 

خطة  ب��ال��وك��ال��ة،  املوؤ�ش�شية  ال��ع��الم��ة 
واإجراءات �شرطة دبي اخلا�شة باإعادة 
ومراحل  املوؤ�ش�شية،  الهوية  ت�شميم 
اإطالق  ال��ب��داي��ة وح��ت��ى  امل�����ش��روع منذ 
الإر�شادي  والدليل  اجلديدة،  الهوية 
والتحديات  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة،  ل���ل���ه���وي���ة 
املوؤ�ش�شية  الهوية  وقيم  وال�شعوبات، 

املتمثلة يف الأمن والتوا�شل والبتكار.  
علي  العقيد  ق���ام  ال���زي���ارة،  خ��ت��ام  ويف 
ثاين مطر،  املن�شوري، وحمد  خلفان 
تعبرياً  ال��ت��ذك��اري��ة،  ال�����دروع  ب��ت��ب��ادل 
م�شتوى  على  الطرفني  من  للتقدير 
�شرطة  ب��ني  والقائم  ال��دائ��م  التعاون 

دبي واملحاكم.

•• دبي-وام: 

التي  ال�شيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تختتم 
الهمم  لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي  ينظمها 
على  اأقيمت  وال��ت��ي  املقبل  اخلمي�س 
امل��ا���ش��ي��ة مب�شاركة  الأ���ش��اب��ي��ع  م���دار 
اأ�شحاب الهمم  200 من  اأك��رث من 
الفر�شة  ن��ال��وا  مم��ن  اجلن�شني  م��ن 
الربامج  يف  وامل�����ش��ارك��ة  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
املتنوعة التي يقدمها النادي جمانا 

لهم.
الأ�شبوع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  دخ�����ول  وم����ع 
الأخ�����ري ح��ي��ث ي�����ش��دل ال�����ش��ت��ار على 
حجم  ف���اإن  اخلمي�س  ي���وم  فعالياته 
التفاعل �شهد زيادة واأفرز العديد من 
اأ�شحاب املواهب الذين كانوا بحاجة 
لهذا النوع من الن�شاطات يف العطلة 
باأن  علما  قدراتهم  لإب��راز  ال�شيفية 
النادي نظم رحالت ترفيهية لتعزيز 
اندماجهم باملجتمع واإدخال ال�شعادة 

يف نفو�شهم.
الرابع  الأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ش��ه��د 

اإق��ام��ة ور���س عمل ودورات  والأخ���ري 
ال�شباحة  ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  ت��دري��ب��ي��ة 
البارع  واملهند�س  امل�شرحي  والتمثيل 
والأ�شغال  ال�����ش��غ��ري  وال��ك��ه��رب��ائ��ي 
وت�شميم  والتلوين  والر�شم  الفنية 
والت�شوير  الأب��ع��اد  ثالثية  وطباعة 
الديكوباج  وف���ن  وال��ط��ب��خ  ال�����ش��وئ��ي 
فابي  اإىل  ترفيهية  �شتقام رحلة  كما 
لند يف دبي في�شتفال �شيتي على اأن 
يقام حفل اخلتام وتكرمي امل�شاركني 
وامل�����ش��اه��م��ني يف دع����م احل�����دث يوم 

اخلمي�س املقبل املوافق 1 اأغ�شط�س.
رئي�س  ال���ب���ل���و����ش���ي  ف����وزي����ة  وق����ال����ت 
ال�شيفية  للفعاليات  املنظمة  اللجنة 
م���ع���ربة ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب������ردود فعل 
بعر�س  �شنقوم  امل�شاركني  الأط��ف��ال 
اأ�شحاب  قام  التي  اليدوية  الأ�شغال 
م�شاركتهم  خ��الل  ب��اإع��داده��ا  الهمم 
كانت  فرحتنا  ولعل  العمل  ور���س  يف 
بالإقبال الكبري على جميع الربامج 
�شيتم  ع��م��ا  دائ���م���ا  وال���ش��ت��ف�����ش��ارات 
الأ�شبوع  يف  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  اإق���ام���ت���ه 

التايل وهو ما جعلنا نقوم مببادرات 
املعنوي  اجلانب  على  ونركز  جديدة 
اأ�شحاب  اأبنائنا من  ملنح  والرتفيهي 
العطلة  الأوق������ات يف  اأج���م���ل  ال��ه��م��م 

ال�شيفية.
الن�شاط  م�����ب�����ادرات  ت��ق��ت�����ش��ر  ومل 
ولكن  فقط  الأط��ف��ال  على  ال�شيفي 
الأمور  اإقامة ور�س عمل لأولياء  مت 
خ�����ش��و���ش��ا مم���ن ي���راف���ق اأب���ن���ائ���ه يف 
الفعاليات ومنها ور�شة عمل نظمتها 
“ديوا”  ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي 
املحا�شرة مرمي حبيب  فيها  قدمت 
���ش��رح ح����ول ك��ي��ف��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة من 
اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة وطرق 
وال�شتهالك  الطاقة  على  احلفاظ 
اإقامة  مت  كما  التوعية  ن�شبة  ورف��ع 
ور�����ش����ة ع���م���ل م����ن ب���ل���دي���ة دب�����ي عن 
تنظيم  يف  ودوره  دب������ي  م���ق�������ش���ب 
ع��م��ل��ي��ة ال����ذب����ح خ������الل اأي��������ام عيد 
املتعلقة  واملخاطر  املبارك  الأ�شحى 
الور�س  من  وغريها  خارجه  بالذبح 

املتنوعة.

•• دبي-الفجر:

الأن�شطة  دب��ي،  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفه  عبداهلل  اللواء  �شعادة  تفقد 
ملكافحة  العامة  ل���الإدارة  التابع  ال���دويل  حماية  مركز  ينظمها  التي  ال�شيفية 
اأمن  “�شيفنا  �شعار  حت��ت  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  امل��خ��درات 
و�شعادة..ابتكار وقيادة”، وذلك يف مدر�شة اأ�شماء بنت النعمان مبنطقة الطوار 
3، وهي اأحد املراكز الثمانية املُخ�ش�شة لتدريب الطلبة، وكان با�شتقباله العميد 
الدكتور غيث غامن ال�شويدي مدير اأكادميية �شرطة دبي، والعميد حممد را�شد 
بن �شريع املهريي، مدير الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية بالنيابة،  
والعميد عبداهلل خادم �شرور املع�شم مدير مركز �شرطة بر دبي رئي�س جمل�س 
مدراء مراكز ال�شرطة، والعميد عبداحلليم حممد اأحمد الها�شمي مدير مركز 

�شرطة الق�شي�س بالنيابة، والعقيد عبداهلل ح�شن اخلياط مدير مركز حماية 
الدويل.

داأب��ت ومنذ انطالق دوراتها  اإن �شرطة دبي  امل��ري،  اللواء عبداهلل خليفة  وق��ال 
تتما�شى  علمية  اأ�ش�س  على  الطالب  �شخ�شية  بناء  مبداأ  تر�شيخ  على  ال�شيفية 
اأن  واملوؤ�ش�شات  الطالب  م��ن  تتطلب  وال��ت��ي  وامل�شتقبل،  احلا�شر  معطيات  م��ع 
ال�شخ�شية  بناء  روؤية حكومة دبي يف  بلورة  وقادرين على  يكونوا متحدين معاً 
القيادية جليل امل�شتقبل من الطالب الذين �شيحملون لواء القيادة يف املوؤ�ش�شات 
امل�شتقبل من خالل منهجية علمية يف  اإىل قراءة  اإ�شافة  احلكومية واخلا�شة، 
من  العديد  الطالب  نفو�س  يف  تغذي  التي  املتنوعة  ال�شيفية  الربامج  تطبيق 
املفاهيم والقيم النبيلة. واأ�شاف �شعادته، باأن ا�شتثمار فرتة الإجازة ب�شكل جيد 
وبربامج مفيدة من �شاأنه اأن يبعث الطماأنينة يف نفو�س الأ�شر واأولياء الأمور، 

كما اأن تفعيل برامج الرعاية الطالبية للحد من الظواهر ال�شلبية التي تربز يف 
فرتة ال�شيف، ودرء اخلطر عن ال�شباب، يقع يف �شلم اأولويات الأجهزة الأمنية 

واملوؤ�ش�شات التعليمية، ل�شتثمار اأوقاتهم وملئ اأوقات الفراغ.
من  ع��دد  اإىل  التفقدية  جولته  ب��داي��ة  يف  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  وا�شتمع 
ملدار�س  التابعة  الطالبية  املو�شيقية  الفرقة  قدمتها  التي  الع�شكرية  املعزوفات 
حماية، والتي نالت ا�شتح�شان �شعادته، ثم ا�شتمع اإىل جتربة عدد من الطالبات 
اللواتي ا�شرتكن يف فعالية “اأمن املدار�س” حول جتربتهن يف دورية ال�شرطة، 

واطالعهن على طبيعة العمل ال�شرطي امليداين.
 ،K9 كما واطلع �شعادته على اأن�شطة فرقة اخليالة وفرقة الكالب البولي�شية 
جانب  على  ال�شطناعي،  الذكاء  جم��ال  يف  الطلبة  من  جمموعة  ابتكرته  وم��ا 

تدريب عدد من الطالب على ركوب الدراجات الهوائية الأمنية.

واأثناء اجلولة، اطلع �شعادة اللواء عبداهلل خليفة املري على اإح�شائيات الربنامج 
الربنامج  يف  طالب   1048 وان��ت��ظ��ام  جن�شية،   26 ت�شمنت  وال��ت��ي  ال�شيفي، 
ال�شيفي، منهم 637 طالبة، وقد َمثل الطالب املواطنني ما ن�شبته %60 من 
العدد الإجمايل، وكان ملوا�شالت الإمارات دور فاعل وحيوي يف اإجناح الفعالية 
باأمن  منازلهم  واإىل  من  الطالب  لنقل  حافلة   31 لتاأمينهم  نظرا  ال�شيفية، 
و�شالمة. يذكر اأن الأن�شطة ال�شيفية ب�شرطة دبي انطلقت يف 7 من �شهر يوليو 
وت�شتمر حتى 8 من �شهر اأغ�شط�س، وتت�شمن برامج ريا�شية واأخرى ع�شكريا، 
الأمني  احل�س  يف  اأخ��رى  وبرامج  امليداين  الأمني  احل�س  يف  لربامج  بالإ�شافة 
�شرطة  وقد خ�ش�شت  وترفيهية،  تعليمية  لزيارات ميدانية  بالإ�شافة  الإداري، 
والربامج  الأن�شطة  كافة  احت�شنت  مكيفة  ���ش��الت  ال�شيفية  مب��راك��زه��ا  دب��ي 

ال�شيفية، ووجبات غذائية للطلبة.
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•• دبي-وام:

28 طالباً وطالبة من �شفراء روائع يف برنامج تدريبي على مدى  ي�شارك 
املتحدة  الوليات  فى   YES امل�شرحي  ال�شباب  متيز  اأكادميية  يف  اأ�شبوعني 
اأ�شحاب  الطلبة من  واملبدعني من  للموهوبني  الفر�شة  المريكية لتاحة 
والطالع  مواهبهم  ل�شقل  والرتاثية  وامل�شرحية  واملو�شيقية  الفنية  امليول 
رائ���دة يف  دول  املبتكرة يف  الفنية  الأع��م��ال  وروائ����ع  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  على 
العامل  دول  م��ن خمتلف  لل�شباب   YES اأك��ادمي��ي��ة  وت��ق��دم  امل��ج��الت.  ه��ذه 
كما  الأمريكية،  وامل�شرحية  املو�شيقية  الفنون  اأن��واع  يخ�س  فيما  التدريب 
توفر براجمها اخلربة والدعم لل�شباب الطموحني الذين ميتلكون مواهب 
بني  والت�شال  الثقايف  التفاهم  ملهارات  تعزيزها  عن  ف�شاًل  ابداعية،  فنية 
ال�شعوب والأمم، وتدريبهم على الأ�ش�س العلمية لفنون الأداء وطرق تنمية 
مواهبهم وقدراتهم الفنية، واإطالعهم كذلك من خالل برنامج الأكادميية 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  �شباب  لفنانني  املبهرة  النجاح  ق�ش�س  من  ع��دد  على 
من  ملجموعة  �شنوياً  روائ��ع  �شفراء  برنامج  ويتيح  العامل.  ودول  الأمريكية 

الطلبة املبدعني والذين لديهم املوهبة وامليول يف جمالت الفن واملو�شيقى 
الأعمال  وروائ���ع  املمار�شات  اأف�شل  على  الط��الع  فر�شة  وال���رتاث  وامل�شرح 
املنفذ يف  الربنامج  وُيلبي  املجالت.  رائ��دة يف خمتلف هذه  دول  املبتكرة يف 
�شيف العام اجلاري �شغف الطلبة وتوقهم لنهل العلوم والرتقاء بقدراتهم 
�شبل  على  التعرف  فر�شة  لهم  الربنامج  يتيح  كما  الأداء،  فنون  ميدان  يف 
تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفنية والإبداعية والقيادية عرب برنامج تعليمي 
امل�شرحي  والأداء  التمثيل  مثل  الأداء  فنون  اأن��واع  مبختلف  حافل  وتدريبي 
ال�شامت،  وال��ت��م��ث��ي��ل  وال���درام���ا   ،Broadway ب�����رودواي  م�����ش��رح  ع��ل��ى 
وال��ت��دري��ب ال�����ش��وت��ي وال���ش��ت��ع��را���ش��ات ال��غ��ن��ائ��ي��ة، وت��األ��ي��ف الأغ�����اين، ونظم 
ال�شعر والإلقاء، والرجتال الفني. وي�شتمل الربنامج على حما�شرات حول 
امل�شاريع  اإن�شاء  فنون الأداء وريادة الأعمال يف جمال الفنون وتعزيز ثقافة 

وريادة الأعمال التي تخدم جمالت الفنون، كما ي�شتمل على وور�س العمل 
التدريبية والتدريب العملي على الأداء الفني املتميز، وكذلك يتيح الربنامج 
للطلبة فر�شة العمل التعاوين على تطوير م�شاريع مبتكرة تخدم جمالت 
امل��ج��ال. كما  ل��الإب��داع يف ه��ذا  الطلبة ويلهمهم  ال��ذي يحفز  الأم��ر  الفنون، 
وم�شاهدة  والفنية  الثقافية  الأن�شطة  من  جمموعة  على  الربنامج  ي�شتمل 
العرو�س امل�شرحية وعرو�س العزف املو�شيقي مل�شاهري مثل نيكي �شنل�شون« 
Nikkie Snelson، وزيارة بع�س املعامل ال�شياحية باملدينة واملتاحف 
واكدت   .Saint Louis Art للفنون«  لوي�س  �شينت  كمتحف  ال�شهرية 
الرعاية  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  ال�شام�شي،  ال�شحاك  اآمنة  الدكتورة  �شعادة 
على  والتعليم  الرتبية  وزارة  حر�س  والتعليم،  الرتبية  ب���وزارة  والأن�شطة 
تر�شيخ اجلانب الفني يف �شخ�شية منت�شبيها وامل�شاهمة يف تاأهيلهم وتنمية 

قدراتهم الإبداعية كي ي�شهموا بدورهم يف تاأ�شيل الهوية الروحية للمجتمع 
“�شعدنا كثرياً  مبا يعمل على تعزيز متا�شكه وتنميته. واأ�شافت ال�شام�شي، 
باملردود الإيجابي من برنامج �شفراء روائع يف العام املا�شي، ومل�شنا ذلك من 
خالل التوجهات والأفكار املطورة والروؤية الوا�شحة التي اأح�شرها املوفدون 
معهم. ول �شك يف اأن الطالع على الثقافات املغايرة، وبناء ج�شور التوا�شل 
�شخ�شية  تطوير  يف  كبري  ح��د  اإىل  ي�شهم  املختلفة،  الفنية  املجتمعات  م��ع 
املبدعني و�شقلها، ونتوقع اأن تظهر ال�شهامات والتاأثريات الإيجابية ل�شفراء 
روائع الذين اأتيحت لهم فر�شة امل�شاركة يف هذا الربنامج املميز قريباً �شواًء 
يف نطاق حميطهم اأو كامل جمتمعهم. وتهدف وزارة الرتبية والتعليم من 
خالل برنامج �شفراء روائع اإىل بناء جيل ُيثمن روعة الفنون ويقّدر اأهميتها، 
التعبري عن  الفنية لدى الطلبة ومتكينهم من  الثقافة  كما يهدف لتعزيز 
وطنهم وتاريخه وتراثه وق�شاياه بطرق فنية اإبداعية ومبتكرة فيما ميكن 
الربنامج الطلبة اأي�شاً من اأن يبنوا ج�شوراً للتوا�شل مع العامل من حولهم 
واأن ي�شاهموا م�شاهمة فاعلة يف جعل دولة الإمارات العربية املتحدة وجهة 

ثقافية وفنية عاملية.

من �سفراء روائع ي�ساركون يف برنامج تدريبي عن الفنون الأدائية فى اأمريكا وطالبة  طالبا   28

اللواء املري يتفقد املراكز ال�سيفية ب�سرطة دبي 

•• دبي-الفجر:

بتوجيهات من �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، 
القائد العام ل�شرطة دبي، كرم �شعادة اللواء خبري 
العام  القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإبراهيم  خليل 
الأمني  التفتي�س  اإدارة  اجلنائي،  البحث  ل�شوؤون 
واملن�شاآت  الهيئات  لأمن  العامة  الإدارة  يف   K9
يف  العامة  الإدارات  مديري  بح�شور  والطوارئ، 
قطاع البحث اجلنائي ومديري مراكز ال�شرطة 
قطاع  م��ع  لتعاونها  وذل��ك  ال�شباط،  م��ن  وع��دد 
الق�شايا  من  العديد  ك�شف  يف  اجلنائي  البحث 

الهامة. 
الكبري  ب��ال��دور  املن�شوري  ال��ل��واء  �شعادة  واأ���ش��اد 

 K9 الذي تقوم به اإدارة التفتي�س الأمني
اأعمال  الك�شف عن اجلرائم، ويف  وم�شاهمتها يف 
بالتعاون  اجل��رائ��م  لبع�س  الق�شائي  ال�شبط 
اإىل  الأخ�����رى،  الأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�شيق 
من  الكثري  �شالمة  من  التاأكد  يف  دوره��ا  جانب 
اأي  م��ن  وخ��ل��وه��ا  والفعاليات  والأم��اك��ن  امل��واق��ع 

اأخطار، بالإ�شافة اإىل دورها يف تقدمي خدماتها 
تدريبها  وكيفية  ال��ك��الب  ع��ن  اجلمهور  لأف���راد 

ورعايتها وعالجها.
ومن جانبه، تقدم الرائد �شالح املزروعي، مدير 
مل�شاعد  ال�شكر  بجزيل  الأم��ن��ي  التفتي�س  اإدارة 
البحث اجل��ن��ائ��ي تقديراً  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
التكرمي  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا  الكرمية،  اللفتة  لهذه 
املزيد  لتقدمي  لهم  وح��اف��ز  �شرف  و���ش��ام  مبثابة 

من اجلهد والعطاء يف خدمة الوطن.
التفتي�س  اإدارة  اأن  امل���زروع���ي  ال���رائ���د  واأو����ش���ح 
عملها،  يف  العاملية  املعايري  اأعلى  تطبق  الأم��ن��ي 
وتعريفهم  املتدربني  ك��ف��اءة  رف��ع  على  وحت��ر���س 
بكيفية  اخلا�شة  املتطورة  العاملية  بامل�شتجدات 
الهتمام ورعاية الكالب البولي�شية، مبا ميكنها 
جمال  يف  خ�شو�شاً  الأم��ن��ي��ة  مهامها  اأداء  م��ن 

التفتي�س الأمني.
وتخ�ش�شات  مهام  اأن  امل��زروع��ي،  الرائد  واأ�شاف 
حيث  كبري،  ب�شكل  تو�شعت  البولي�شية  ال��ك��الب 
املختلفة  الأم��ن��ي��ة  امل��ج��الت  يف  ا�شتخدامها  يتم 

والأ�شلحة،  امل���خ���درات  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
وال��ب��ح��ث ع��ن الأح��ي��اء واجل��ث��ث، وف�����س ال�شغب 
والق��ت��ح��ام، وت��ت��ب��ع الأث����ر، ف�����ش��اًل ع��ن جمالت 
قامت  الإدارة  اأن  اإىل  م�شرياً  وغريها،  العرو�س 
بتنفيذ 1129 مهمة يف الن�شف الأول من العام 

اجلاري، و4 �شيناريوهات خمتلفة.
وكفاءات  م��ه��ارات  متتلك  دب��ي  �شرطة  اأن  وب��ني 
البيئة  وتوفر  الكالب،  مع  التعامل  على  مدربة 
من  ممكن  ق��در  ب��اأك��رب  لال�شتفادة  لها  املثالية 
الكالب  ع��دد  اأن  اإىل  م�شرياً  العمل،  يف  طاقتها 
من  ك��ل��ب��اً   55 تبلغ  دب���ي  ���ش��رط��ة  يف  البولي�شية 
خمتلف الأنواع، ويتم تدريبها ب�شكل يومي حتى 

لو مل تخرج يف مهمات ر�شمية.
واأ�شاف اأن �شرطة دبي ت�شعى من خالل اخلربات 
فيهم  خا�س  اأ�شلوب  ت�شكيل  اإىل  اكت�شبتها  التي 
وتوفري  احل���ارة،  اخلليج  دول  اأج���واء  مع  يتالءم 
الكالب  م��ع  التعامل  لكيفية  ال��الزم��ة  امل��ع��اي��ري 
ا�شتغالل  وكيفية  املرتفعة،  احل���رارة  درج���ات  يف 

قدراتها باأق�شى درجة.

اختتام الفعاليات ال�سيفية لنادي دبي لأ�سحاب الهمم اخلمي�س املقبل

�سرطة دبي ُتطلع املحاكم على جتربتها يف اإعادة ت�سميم الهوية املوؤ�س�سية 

لتعاونها مع قطاع البحث اجلنائي

K9 اللواء املن�سوري يكرم اإدارة التفتي�س الأمني
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الرئي�س الأفغاين متفائل بالتو�سل اإىل �سالم

•• كابول-اأ ف ب:

التي  الرئا�شية  لالنتخابات  احلملة  افتتحت 
اأي����ل����ول ���ش��ب��ت��م��رب الأح������د يف  ���ش��ت��ج��رى يف 28 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ح��ي��ث اأك����د ال��رئ��ي�����س اأ����ش���رف غني 
ال�شالم  اأن  اأن�����ش��اره  اأم���ام  ثانية  ل��ولي��ة  املر�شح 
قادم، م�شريا اىل انه �شيتم اإجراء مفاو�شات مع 

حركة طالبان.
ان��ت��خ��اب��ي غ���داة  اأول م��ه��رج��ان  وح�����ش��ر غ��ن��ي 
اإعالن وزير اخلارجية يف حكومته عبد ال�شالم 

الأفغانية  ال�شلطات  بني  مفاو�شات  اأن  رحيمي 
“يف  اأ���ش��ب��وع��ني  وح��رك��ة ال��ت��م��رد �شتعقد خ��الل 
“ال�شالم قادم واملفاو�شات  وقال  اأوروبي”.  بلد 

�شتجري” مع طالبان.
وذكرت م�شادر دبلوما�شية لوكالة فران�س بر�س 
اأن املحادثات يفرت�س اأن تبداأ يف ال�شابع من اآب 

اأغ�شط�س يف اأو�شلو.
املناف�س  اهلل  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
جتمع  اأول  الأح���د  نظم  ال���ذي  لغني  الرئي�شي 
فر�س  كل  انتهاز  واجبنا  “من  اأي�شا  انتخابي 

ال�شالم )...( �شالم مقبول من اجلميع«.
وكان رئي�س ال�شلطة التنفيذية احلايل عبد اهلل 
وقع اتفاقا لتقا�شم ال�شلطة مت تنفيذه باإ�شراف 
التي   2014 انتخابات  بعد  املتحدة  ال��ولي��ات 

ي�شتبه باأنها �شهدت عمليات تزوير خطرية.
اأم���ل���ه يف تنظيم  ع���ن  غ��ن��ي  ع���رب  ويف خ��ط��اب��ه، 

انتخابات “نظيفة«.
ال17  للم�شرحني  الإعالنية  اللوحات  وب��داأت 
حيث  العا�شمة  يف  تنت�شر  النتخابات  ه��ذه  يف 
الأم��ن خوفا من هجمات  اإج���راءات  ت�شديد  مت 

الدولة  لتنظيم  الأف��غ��اين  للفرع  اأو  لطالبان 
ال�شالمية.

لفران�س  عاما(   27( ج��ان  �شيد  الناخب  وق��ال 
اإىل  نحتاج  مما  اأك��رث  �شالم  اإىل  “نحتاج  بر�س 
معتربا اأنه “لي�س هناك اأي مر�شح  انتخابات”، 
ي�شتطيع جلب ال�شالم اإىل اأفغان�شتان واأن كل ما 

يفعله املر�شحون هو اإطالق �شعارات«.
برناجمها  تعديل  مت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  وه���ذه 
ت��ك��ث��ف اجلهود  ت����اأت����ي م����ع  ال���زم���ن���ي م����رت����ني، 
الدبلوما�شية منذ عام، خ�شو�شا عرب حمادثات 

مبا�شرة بني الوليات املتحدة وطالبان.
اأن ي��ت��وج��ه امل��وف��د الأم���ريك���ي زملاي  وي��ف��رت���س 
لتفاق  التو�شل  باجتاه  يدفع  ال��ذي  زاد  خليل 
�شالم مع طالبان، الأ�شبوع املقبل للم�شاركة يف 
التي  املبا�شرة  املفاو�شات  من  الثامنة  اجلولة 
تهدف اإىل اإنهاء التدخل الع�شكري الأمريكي يف 

اأفغان�شتان الذي بداأ قبل 18 عاما.
الأفغان”  “بني  املفاو�شات  اأن  ال�شبت  اأكد  وقد 
ات���ف���اق بني  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ب��ع��د  اإل  ل���ن جت���رى 

الوليات املتحدة وطالبان.

)اإخوان  ايطاليا  فراتلي دي  ا�شم  ُيطلق على هذا احلزب 
وتدعم،  ام��راأة تدعى جورجيا ميلوين.  وتقوده  اإيطاليا( 
الإيطالية،  احلكومة  يف  اجل��دي��د  ال��ق��وي  ال��رج��ل  حليفة 
يتعلق  فيما  �شيما  ل  �شالفيني،  اأدخلها  التي  التغيريات 
باملزيد،  املطالبة  من  مينعها  ل  وه��ذا  والهجرة.  ب��الأم��ن 
 5 الرابطة وحركة  التفاق احلكومي بني  ب�شدة  منتقدة 

جنوم.
ب��ح��ري يعيق املهربني  ع��ن ح�����ش��ار  وق���د داف��ع��ت م���وؤخ���راً 
واملنظمات غري احلكومية. وح�شب ميلوين ، فاإن �شيا�شة 
املوانئ املغلقة غري كافية: �شيكون من ال�شروري ا�شتخدام 

البحرية الإيطالية لوقف الهجرة.
اأدت ال�شيا�شة التي اتبعها وزير الداخلية اإىل اإبطاء عمليات 
الهبوط يف اإيطاليا ب�شكل كبري، مما اأدى اإىل انخفا�س عدد 
الوفيات يف البحر املتو�شط، غري اأّن زعيمة فراتيلي تعتقد 
ال�شياق، ل  امل�شكلة من م�شدرها. ويف هذا  اأن��ه يجب حل 
تت�شم كلماتها جتاه فرن�شا بالرقة واللطف، فباري�س هدف 
يتكرر، حيث تتهم باإ�شقاط القذايف وبالتايل ما تاله من 
فو�شى ليبية. واإذا كانت الهجرة ق�شية مهمة يف فرن�شا، 
فهي اأكرث اأهمية يف اإيطاليا لأن جغرافية البالد جتعلها 

حا�شنة مف�شلة لل�شفن املهاجرة.
وغريها  ميلوين  جلورجيا  مثايل  خ�شم  هو  ماكرون  اإّن 
الفرنك  ب�شدة  �شجبت  وق��د  الأوروب��ي��ني.  ال�شعبويني  من 
حركة  وكانت  ا�شتعمارية.  عملة  تعتربه  الذي  الإفريقي، 
5 جنوم حمرجة للغاية ، لكنها ا�شطرت اإىل ال�شري على 
خطاها. متاأخرا، ولكن بثبات، ن�شخت خطاب فراتلي دي 
ايطاليا، وبداأت ، بدورها، يف انتقاد “ال�شتعمار اجلديد” 

اأحد  ذل��ك  وك��ان  اأم��ل،  بخيبة  ناخبوها  اأ�شيب  الفرن�شي. 
5 جن��وم يف  تراجع  اأخ��رى كثرية،  اأم��ور  اأ�شباب، من بني 

�شناديق القرتاع.
على امل�شرح الدويل، مل تعد ميلوين معزولة: فقد �شاركت 
احلدث   -  2019 املحافظ  ال�شيا�شي  العمل  م��وؤمت��ر  يف 

الكبري للمحافظني الأمريكيني - يف نف�س الف�شاء الذي 
اأخ��رى قبل ع��ام... الفرن�شية  اأوروبية  حتدثت فيه ام��راأة 

اليمينية املتطرفة ماريون ماري�شال. 
املحافظني  اإىل  ح��زب��ه��ا  ان�����ش��م   ، الأوروب������ي  ال��ربمل��ان  ويف 
اإ�شرتاتيجيتها  تكررت  لقد  الأوروب��ي��ني.  والإ�شالحيني 

كبرًيا ميتد  تريد جتّمعا  اإنها  ع��دي��دة:  م��رات  الأوروب��ي��ة 
من ميني الو�شط اإىل اليمني الراديكايل حيث جند ماتيو 
غنى  ل  كتلتها  اأن  تعتقد  وه��ي  ل��وب��ن.  وم��اري��ن  �شالفيني 
اجلديدة  واملجموعة  الأوروب��ي  ال�شعب  لربط حزب  عنها 

الهوية والدميقراطية.

وعلى عك�س �شلفيني، وريث حزب �شلب، كان على ميلوين 
اأن تبداأ كل �شيء من املربع الأول. مت اإط��الق حزبها عام 
التي  التكنوقراطية  احل��ك��وم��ات  �شد  فعل  ك��رد   2014
�شليبية  بحملة  ميلوين  قامت  بها.  مت��ر  اإيطاليا  كانت 
اأن  فكرة  اأب��ًدا  تقبل  ومل  اخل�شبية،  ال�شيا�شة  �شد  مبكرة 
اأن  دائ��ًم��ا  ورف�شت  التحديث،  يجب  واأن���ه  تتغري،  الأم���ور 
الألوان،  ثالثية  حزبها  �شعلة  تتغري  مل  وتتاأقلم.  تتكّيف 
بزعامة  الإي��ط��ال��ي��ة  الجتماعية  احل��رك��ة  اأوق����ات  يف  كما 

جورجيو اأملريانتي.
توا�شعا  اأك���رث  لي�شت  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  تطلعاتها 
احلكومة  تنفجر  اأن  تاأمل  اإنها  الأوروب��ي��ة.  تطلعاتها  من 
احلالية، واأن تتمكن، بعد النتخابات، من اجللو�س مكان 
ايطاليا  دي  ف��رات��ل��ي  اأن  تعتقد  اإن��ه��ا  م��اي��و.  دي  ل��وي��ج��ي 
5 جن���وم. وم���ع ذلك  اأن حت��ل حم��ل ح��رك��ة  ميكنها ح��ًق��ا 
فهي مدركة حلدودها، وتعرف اأن الرابطة- حزب �شيا�شي 
اللعبة  وتقود  الأ�شا�شية  ت��زال  ل   - قوميا  اأ�شبح  اإقليمي 
جورجيا  تعد  العاملي،  امل�شرح  اإيطاليا.وعلى  يف  ال�شيا�شية 
ال�شغط  ميلوين �شديقة مفيدة لإدارة ترامب، وتوا�شل 
رو�شيا،  مع  للغاية  وثيق  تقارب  �شد  كونتي  حكومة  على 
لذلك  جن��وم.   5 حلركة  ال�شيني  الهوى  �شد  تتاآمر  كما 
اجليو�شرتاتيجية  للم�شالح  للغاية  م��واٍت  موقفها  ف��اإن 
لوا�شنطن.يقدم امل�شرح الإيطايل م�شرحية غري م�شبوقة. 
ويف النهاية ، رمبا نكت�شف اأن الدور الرئي�شي لعبته امراأة 

... على ميني �شالفيني.
------------------------------------------

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية والعالقات الدولية.

تاأمل اأن تنفجر احلكومة احلالية:

ايطاليا: جورجيا ميلوين، امراأة 
على ميني �سالفيني...

••الفجر - األفون�س مورا -
 ترجمة خرية ال�ضيباين

ا�شتوىل على و�شائل الإعالم، وي�شيطر على �شبكات التوا�شل 
ملاتيو  املذهل  ال�شعود  ال�شاحات...  وميــالأ  الجتماعي، 

اأّن اليمني الإيطايل قد وجد  اأن يعني  �شالفيني، كان ميكن 
اآخر  حزب  هناك  ذلــك،  ومع  بريل�شكوين.  ل�شيلفيو  بدياًل 
ل  الذي  جدا،  اليمني  على  يكن  مل  اإن  اليمني،  على  م�شّنف 
نتائجه،  �شقف  رفع  موا�شلته  دون  �شالفيني  زحف  يحول 

انتخابات بعد اأخرى.

- تدعم التغيريات التي اأدخلها �سالفيني، ل �سيما 
فيما يتعلق بالأمن والهجرة، بل تطلب املزيد

- تعّد ميلوين �سديقة مفيدة لإدارة ترامب، 
وموقفها يف خدمة م�سالح وا�سنطن اجليو�سرتاتيجية 

 مت اإطالق حزبها عام 2014 كرد فعل �سد
 احلكومات التكنوقراطية التي حكمت اإيطاليا 

- ماكرون هو خ�سم مثايل جلورجيا ميلوين 
وغريها من ال�سعبويني الأوروبيني

- اأوروبيا، تريد جتّمعا كبرًيا ميتد من 
ميني الو�سط اإىل اليمني الراديكايل

تامل ميلوين الطاحة بلويجي دي مايو�شالفيني  هناك ميني على ميينه

جورجيا ميلوين حزب يزحف

�شاركت اجلمهوريني موؤمترا فكريا وت�شاند ترامب
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�شحيحة  غري  مبزاعم  ت�شفه  ما  ب�شدة  تعار�س  اإنها  ال�شني  قالت 
اأط��ل��ق��ه��ا اإي���ل���وت اإجن����ل رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة مبجل�س 
النواب الأمريكي الذي انتقد موقف احلزب ال�شيوعي ال�شيني من 

الحتجاجات يف هوجن كوجن.
اإن��ه قلق للغاية ب�شبب تقارير عن  اإيجل يف بيان يوم اجلمعة  وق��ال 
وح�شية ال�شرطة يف هوجن كوجن وانتقد ردود الفعل القا�شية لبكني 
حيال املحتجني.ورد مكتب وزارة اخلارجية ال�شيني يف هوجن كوجن 
اليوم الأحد ببيان حاد اللهجة حث فيه ال�شا�شة الأجانب على وقف 

اإر�شال الإ�شارات اخلاطئة ب�شاأن هذا ال�شلوك العنيف.
وت�شاءل البيان ما هي موؤهالت ال�شا�شة الأمريكيني لنتقاد حقوق 

الإن�شان واحلريات واإنفاذ القانون يف هوجن كوجن؟.
لل�شا�شة  ال�شني  م��ن  احل��اد  التوبيخ  �شل�شلة  يف  حلقة  اأح���دث  وه��ذه 
هوجن  �شلطات  تعامل  انتقدوا  ال��ذي��ن  والربيطانيني  الأمريكيني 
كوجن مع الحتجاجات وكذلك النفوذ املتنامي لبكني يف املدينة التي 

تتمتع بحكم �شبه م�شتقل رغم تبعيتها ر�شميا لل�شيادة ال�شينية.
وبداأت الحتجاجات يف هوجن كوجن ب�شبب م�شروع قانون كان ي�شمح 
بت�شليم املطلوبني اإىل ال�شني لكنها ت�شاعدت من جديد خالل الأيام 
اإ�شالحات  بتطبيق  دع��وات  لت�شمل  نطاقها  وات�شع  املا�شية  القليلة 

دميقراطية اأكرب.

ات��ف��ق م�����ش��وؤول��ون م��ن ال�����ش��ودان وج��ن��وب ال�����ش��ودان، م��ع زع��ي��م احتاد 
البلدين  بني  امل�شرتكة  احل��دود  ط��ول  على  تن�شط  م�شلحة  ف�شائل 
على متديد وقف لإطالق النار وال�شماح بدخول م�شاعدات اإن�شانية 

اإىل بع�س املناطق املت�شررة بال�شراع يف ال�شودان.
ويقول ال�شودان اإن دولة جنوب ال�شودان املجاورة توؤوي مالك عقار 
م�شطربة  طويلة  ح��دود  ال�شودانيني.وتف�شل  املتمردين  اأح��د  وهو 
م�شلحة  جماعات  دع��م  يف  ت��اري��خ  الدولتني  م��ن  ولكل  البلدين  ب��ني 
بالنفط  الغني  ال�شودان  ا�شتقالل جنوب  الأخ��رى منذ  اأرا�شي  على 
عام 2011.ووقع ال�شودان وعقار اتفاقاً لوقف اإطالق النار يف 17 
بعد  كردفان  وجنوب  الأزرق  النيل  منطقتي  ي�شمل  )ني�شان(  اأبريل 
اأ�شبوع من الإطاحة بالرئي�س ال�شوداين عمر الب�شري يف اأعقاب 30 
العمل بالتفاق  اأن ينتهي  املقرر  ال�شلطة.وكان من  عاماً ق�شاها يف 
يف نهاية يوليو)متوز(.و�شت�شتمر حمادثات ال�شالم حيث من املتوقع 
اأن ت�شل ف�شائل متمردة من اإقليم دارفور ال�شوداين اإىل جوبا ام�س 

الأحد، قادمة من اأدي�س اأبابا.

امل�شت�شفى  اإىل  ال�شجن  من  نافالني  األيك�شي  الرو�شي  املعار�س  نقل 
ت���ورم يف الوجه  ب��ع��د م��ع��ان��ات��ه ع���وار����س حت�ش�س خ��ط��ري م��ع  ام�����س 

واحمرار يف الب�شرة، بح�شب ما قالت املتحدثة با�شمه.
بالدعوة  لإدان��ت��ه  ي��وم��اً  ثالثني  بال�شجن  عقوبًة  نافالني  ويق�شي 
لنتخابات  ال��رت���ش��ح  م��ن  ملعار�شني  ال�شلطات  منع  بعد  لتظاهرة 
حم��ل��ي��ة يف م��و���ش��ك��و.وك��ت��ب��ت امل��ت��ح��دث��ة ك���ريا ي��ارم��ي�����س ع��ل��ى تويرت 
مل  نافالني  اأن  اإىل  م�شريًة  حتديده”،  يتم  مل  احل�شا�شية  “م�شدر 
يعان من قبل حالت مماثلة.واأ�شافت “هو حالياً يف جناح امل�شت�شفى 
حتت رقابة عنا�شر ال�شرطة. ويتم توفري امل�شاعدة الطبية الالزمة 
يف  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  مواجهة  نافالني  واأراد  ل��ه«. 
اإدانة  ب�شبب  ذلك  منع من  لكنه  املا�شي  العام  الرئا�شية  النتخابات 

بالحتيال يقول هو وموؤيدوه اإنها كانت بدافع �شيا�شي.

عوا�ضم

بكني

مو�سكو

اخلرطوم

اأطفال داع�س.. ماآ�س 
اإن�سانية وم�سري جمهول

•• بريوت-وكاالت:

من  �شوريا، ج��زءاً  �شرق  �شمال  الأطفال يف خميم عني عي�شى يف  يعك�س و�شع 
داع�س. اإره��اب  فر�شها  التي  املتطرفة  البيئة  يف  ن�شاأوا  ملن  احلقيقية  ال�شورة 
ويتجرع اأطفال ولدوا ملقاتلني وعنا�شر يف التنظيم، مرارة التطرف والتع�شب 
اآباوؤهم  منها  ال��ت��ي حت���در  وال�����دول  امل��ج��ت��م��ع  ورف�����س  ذوي���ه���م،  ف��ق��دان  ب�شبب 
اأن ي�شكلوا خطراً عليها م�شتقباًل خا�شة اأن كثريين  ا�شرتجاعهم، خ�شية من 
منهم خ�شعوا اإىل تربية متطرفة.وبح�شب ما نقله تقرير ملوقع قناة “احلرة” 
الأطفال فقدوا  ه��وؤلء  ف��اإن  الرقة،  �شمال  التلفزيونية من خميم عني عي�شى 
اأو معيل، فيما ل تزال  اأق��ارب  اآباءهم واأمهاتهم، ويعي�شون يف املخيم من دون 
اإذ  التنظيم على حياتهم متج�شدة يف ت�شرفاتهم  التي فر�شها  الت�شدد  ثقافة 
املعلبات، مثاًل، ويتجنبون الرق�س والغناء.وتقول  ميتنع معظمهم عن تناول 
عني  خميم  داخ��ل  امل�شحوبني  غ��ري  داع�����س  مقاتلي  اأط��ف��ال  �شيوان  املربية يف 
عي�شى، �شعاد اأمني اإن “هوؤلء الأطفال اليتامى يوجد لديهم اإىل حد هذا اليوم 
م�شرية اإىل اأن “منهم من  خوف ورعب من الأحداث الأليمة التي مروا بها”، 
يعاين من تبول ل اإرادي واآخرون ي�شيطر عليهم احلزن ال�شديد ب�شبب فقدان 
الأب والأم«.وق��د وثقت منظمة الأمم املتحدة ما ل يقل عن 335 طفاًل غري 
املطلوبة  الرعاية  اإىل  تفتقر  التي  �شوريا،  �شرق  �شمال  خميمات  يف  م�شحوب 
من املنظمات الدولية ويعاين فيها الأطفال من �شعوبة الندماج مع غريهم.
ويدفع حوايل �شتة اآلف من اأطفال مقاتلي داع�س الأجانب يف خميمات الهول 
وروج وعني عي�شى، �شريبة اأفكار اآبائهم املتطرفة ون�شاطاتهم الإرهابية.وتوؤكد 
الأجانب  داع�س  مقاتلي  اأط��ف��ال  اإرج���اع  ���ش��رورة  على  الطفولة،  اإن��ق��اذ  منظمة 
وخا�شة غري امل�شحوبني منهم اإىل بلدانهم، واإعادة تاأهيلهم يف املدار�س حتى 
رحلة  املخيمات.ويكمن جزء مهم من  قنابل موقوتة يف هذه  اإىل  يتحولوا  ل 
اإعادة التاأهيل، يف توفري بيئة اأ�شرية �شليمة، لكن هذا اخليار يبدو �شعباً يف ظل 
فقدان هوؤلء الأطفال لأية وثائق حتدد هوياتهم وجن�شياتهم ولعدم معرفتهم 
يف  الكردية  الذاتية  الإدارة  دفع  ما  احلقيقية،  واأمهاتهم  اآبائهم  اأ�شماء  اأحياناً 

�شمال �شوريا اإىل منا�شدة احلكومات للعمل معها لتحديد هويات الأطفال.
و�شرق  ل�شمال  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ل��دائ��رة  امل�شرتكة  الرئا�شة  ن��ائ��ب  ي��ق��ول 
�شوريا، فرن الكعيط، “بالن�شبة لالأطفال الأيتام، وجهنا عدة نداءات من خالل 

ات�شالتنا مع عدة دول، وقد ا�شتجابت بع�شها«.

قوات النظام مل حتقق اأي تقدم نحو عمق املدينة 

حرب ا�ستنزاف يف اإدلب املعقل الأخري للمعار�سة 

الروهينجا يرف�سون العودة 
اإىل ميامنار 

•• الفجر - تون�س

اأعلنت اجلبهة ال�شعبية يوم اجلمعة 
النطالق يف جمع التزكيات ال�شعبية 
الناطق  ل���رت����ش���ح  امل���واط���ن���ني  م����ن 
الهمامي،  حمة  با�شمها،  الر�شمي 

اىل الرئا�شية.
واأط��ل��ق الئ��ت��الف ال��ي�����ش��اري حملة 
على موقعه معلال اختياره بال�شروع 
اإعطاء  ع��رب  النتخابية  احلملة  يف 
���ش��رع��ي��ة ���ش��ع��ب��ي��ة ل��ل��م��ر���ش��ح ال����ذي 
اآلف   10 ع������دد  ي���ب���ل���غ  اأن  ي����ري����د 
قبل  تزكية من منتخبني م�شجلني 
 2 يوم  تنطلق  والتي  الرت�شح  اجال 

اأغ�شط�س.
 لالإ�شارة، يزكي املر�شح لالنتخابات 
رئي�س   40 اأو  ن��واب،   10 الرئا�شية 
بلدية، اأو 10 الف ناخب من ع�شر 

دوائر انتخابية خمتلفة.
كان  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  يف  ال�����ش��راع 
املر�شح  اخ��ت��ي��ار  نقطة  م��ن  ب���داأ  ق��د 
انق�شمت  حيث  للرئا�شية،  التوافقي 
الهمامي  ح��م��ة  تر�شيح  ب��ني  الآراء 
عن حزب العمال، اأو منجي الرحوي 
ع��ن ال���وط���د، وان��ت��ه��ى ه���ذا اجل���دال 
ائتالف  اإىل  اجل��ب��ه��ة  ان��ق�����ش��ام  اإىل 
اجلبهة  وح���زب  ال�شعبية،  اجل��ب��ه��ة 
ال�شعبية الذي من املنتظر اأن ير�شح 

الرحوي.
ويف �شياق مت�شل، اعتربت �شل�شبيل 
الد�شتوري  القانون  اأ�شتاذة  القليبي 
اأّن غ��ي��اب امل��ح��ك��م��ة ال��د���ش��ت��وري��ة مل 
بكل  ال�شلطة  نقل  اأم���ام  عائقا  يكن 
القانون  كنف  يف  وت�شليمها  �شال�شة 
ب��ع��د وف�����اة رئي�س  ال��ن��ا���ش��ر  مل��ح��م��د 
ال�شب�شي،  قايد  الباجي  اجلمهورية 

اح�����رتام  ي���ت���م  اأن  امل���ف���رو����س  وم�����ن 
التعديالت  مع  النتخابية  املواعيد 
املنجزة من طرف هيئة النتخابات 
من اأجل البقاء يف حدود ال�90 يوما 
للرئا�شة  الد�شتور  بها  ي�شمح  التي 

املوؤقتة.
كل  مي���ن���ح  “الد�شتور  وت����اب����ع����ت 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  ����ش���الح���ي���ات 
املوؤقت ال تعديل الد�شتور  للرئي�س 
وال���ع���ر����س ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ت��اء وحل 

جمل�س النواب ».
للرئي�س  ع��م��ل  “اآخر  اإّن  وق���ال���ت 
ال����راح����ل ه���و ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى دع���وة 
ل��الن��ت��خ��اب��ات م��ا يعك�س  ال��ن��اخ��ب��ني 
تعلقه رغم و�شعه ال�شحي ب�شرورة 
اح���������رتام امل����واع����ي����د ال���د����ش���ت���وري���ة 
باإجراء  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  وت��ك��ري�����س 
فيما  م��وع��ده��ا«.اأم��ا  يف  النتخابات 

النتخابي،  ال��ق��ان��ون  بتعديل  تعلق 
اأّن احلديث  القليبي  اأّكدت �شل�شبيل 

انتهاء  انتهى مبجرد  امللف  عن هذا 
ال��ق��ان��ون��ي��ة خل��ت��م��ه، قائلة  الآج�����ال 

“م�شروع تعديل القانون النتخابي 
ُقرب وح�شم اأمره بعدم ختمه«.

�شرع يف جمع التزكيات لرت�شحه:

تون�س: حمة الهمامي يعطى اإ�سارة انطالق �سباق الرئا�سية

•• كراكا�س-اأ ف ب:

حذر الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو من ا�شتعداده لعتقال موؤيدي 
اإعادة البالد اىل معاهدة التعاون الع�شكري بني البلدان المريكية، والتي 

اأقرتها اجلمعية الوطنية اخلا�شعة ل�شيطرة املعار�شة.
توقيف  اىل  ملمحا  جاهزة”،  “الرافعة  ان  ال���ش��رتاك��ي  الرئي�س  وق��ال 
نائب رئي�س اجلمعية الوطنية ادغار زمربانو يف اأيار مايو، الذي �شحبت 

�شيارته �شاحنة-رافعة اىل مقر اجهزة ال�شتخبارات.
وتابع مادورو خالل حفل ترقيات ع�شكرية يف كراكا�س “هذه هي رافعة 

غونزاليز لوبيز )مدير اجهزة ال�شتخبارات(، الرافعة 
املجرمني  ع��ن  للبحث  ت��خ��رج  ال��راف��ع��ة  ج���اه���زة... 

الذين يتمنون ان تتعر�س فنزويال لالجتياح. 
العدالة! العدالة!«.

وتال الرئي�س الفنزويلي اأمام اجلمهور قرار حمكمة 
العدل العليا، التي األغت اجلمعة التفاق الت�شريعي 
الذي �شوت عليه النواب لعادة فنزويال اإىل معاهدة 

البلدان الأمريكية للم�شاعدة املتبادلة.
 2013 عام  املعاهدة  ان�شحبت من  فنزويال  وكانت 

بتحري�س من الرئي�س الراحل هوغو ت�شافيز.
الوحيدة  املوؤ�ش�شة  الوطنية،  اجلمعية  �شوتت  وق��د 
البالد اىل  اعادة  املعار�شة على  ت�شيطر عليها  التي 

غوايدو  خ��وان  اإع��الن  من  بال�شبط  اأ�شهر  �شتة  بعد  الثالثاء،  املعاهدة 
نف�شه رئي�شا بالوكالة للبالد. ومذاك، نال اعرتاف حواىل 50 بلدا منها 

الوليات املتحدة.
الأمريكية  البلدان  معاهدة  اإىل  فنزويال  ب��اإع��ادة  ال��ن��واب  ق��رار  وي��ن��درج 
الرئي�س  املتبادلة )تيار(، يف اطار حملة خوان غوايدو لطرد  للم�شاعدة 
معتربا ان اإعادة انتخابه يف  من احلكم، ويتهمه بانه “مغت�شب �شلطة”، 

2018 كانت مزورة .
ويعترب زعيم املعار�شة اأن هذا التدبري �شيتيح اإقامة “حتالفات دولية” 

من اجل “الدفاع عن ال�شعب وال�شيادة«.
الدبلوما�شي  ال��داع��م  املتحدة،  ال��ولي��ات  ت�شتبعد  ول 
تدخال  امل��ع��اه��دة  ع��ل��ى  وامل��وق��ع��ة  ل��غ��واي��دو  الرئي�شي 
م�شلحا ملالحقة مادورو، املدعوم من رو�شيا وال�شني 

واإيران وتركيا وكوبا.
وت��ن�����س امل��ع��اه��دة ال��ت��ي اق���رت ع���ام 1947، ع��ل��ى اأن 
هجوما م�شلحا على دولة اأمريكية ت�شنه دولة اأخرى، 
تتعهد  التي  دولها  جميع  على  اعتداء  مبثابة  يعترب 

مبواجهته �شوية.
ملعاهدة  الورقة  ه��ذه  “فلناأخذ  قائال  م��ادورو  وهتف 
يف  ولرنمها  املتبادلة،  للم�شاعدة  المريكية  البلدان 
�شلة املهمالت ولنحرقها حتى ل تظهر مرة اأخرى يف 

فنزويال!«.

•• داكا-رويرتز:

اإىل ميامنار ما مل يتم  العودة  الروهينجا يف بنجالد�س  رف�س الالجئون 
الالجئني  زع��م��اء  اأخ���رب  ح�شبما  وذل���ك  عرقية  كجماعة  بهم  الع����رتاف 
م�����ش��وؤول��ني م��ن م��ي��امن��ار ال��ي��وم الأح���د م��ع ب��دء حم��ادث��ات ج��دي��دة لإعادة 
مل�شلحني  هجمات  على  ردا  ميامنار  جي�س  �شنها  حملة  الروهينجا.وكانت 
عام 2017 قد اأ�شفرت عن فرار 730 األفا من الروهينجا امل�شلمني اإىل 
ب��ازار احلدودية التي تقع يف جنوب �شرق بنجالد�س حيث  منطقة كوك�س 
يعي�شون يف خميمات بائ�شة خ�شية تعر�شهم ملزيد من ال�شطهاد اإذا عادوا 
يف  الع�شكرية  العملية  اإن  املتحدة  الأمم  من  حمققون  ميامنار.وقال  اإىل 
ميامنار ت�شمنت عمليات قتل واغت�شاب جماعي وحرق متعمد واإنها كانت 

وتنفي ميامنار هذا التهام. “بنية الإبادة اجلماعية”. 
كوك�س  للمخيمات يف  بها م�شوؤولون من ميامنار  يقوم  زي��ارة  ث��اين  وه��ذه 
اأكتوبر  ويف  العودة.  عملية  ببدء  الروهينجا  الالجئني  لإقناع  �شعيا  ب��ازار 
ت�شرين الأول، رف�س الروهينجا عر�شا للعودة اإىل بالدهم عندما اأجرى 

وفد من ميامنار حمادثات مع زعماء لالجئني.
واأجرى وفد ميامنار بقيادة مينت ثو ال�شكرتري الدائم لل�شوؤون اخلارجية 
حمادثات مع 35 من زعماء الروهينجا يف كوك�س بازار اأم�س ال�شبت واليوم 

الأحد و�شط اإجراءات اأمنية م�شددة يف املخيمات.
وقال زعماء الروهينجا اإنهم يريدون من ميامنار العرتاف بهم كجماعة 

عرقية لها احلق يف اجلن�شية قبل اأن يعودون اإىل هناك.

مادورو يهدد باعتقال نواب موؤيدين ملعاهدة الدفاع  

•• بريوت-اأ ف ب:

ال�شوري وحليفته رو�شيا منذ ثالثة  النظام  تدّك طائرات 
املن�شاآت  م�شتهدفة  �شوريا،  غ��رب  �شمال  يف  مناطق  اأ�شهر 
الطبية واملدار�س والأ�شواق، يف ت�شعيد يعك�س وفق حمللني 
املنطقة  ه��ذه  على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  على  دم�شق  اإ���ش��رار 

التي ت�شكل اآخر معقل ملعار�شيها.
نددت  بينما  ب�”الإبادة”،  الت�شعيد  وي�شف معار�شون هذا 
الدولية”  ب�”الالمبالة  الإن�شان  حلقوق  العليا  املفو�شية 
األف   400 اأك���رث م��ن  اأج���رب  ال���ذي  ا���ش��ت��م��رار الق�شف  م��ع 

�شخ�س على الفرار اإىل مناطق اأكرث اأماناً.
وتتعر�س حمافظة اإدلب وحميطها لق�شف �شوري ورو�شي 
اأن املنطقة م�شمولة باتفاق  اأبريل، رغم  منذ نهاية ني�شان 
اأيلول �شبتمرب، ن�ّس على اقامة منطقة  رو�شي تركي منذ 
منزوعة ال�شالح وجنح يف ار�شاء الهدوء لنحو خم�شة اأ�شهر، 
اإل اأن تنفيذه مل ُي�شتكمل.ويقول الباحث يف مركز عمران 
فران�س  لوكالة  اأوليفر  نوار  ا�شطنبول،  ومقره  للدرا�شات، 
بر�س ال�شتنزاف احلا�شل خميف عرب ال�شتهداف املبا�شر 

للمدنيني والأ�شواق واملن�شاآت ال�شحية والبنى التحتية.
ويهدف ذلك بالدرجة الأوىل وفق اأوليفر اإىل ال�شغط على 
الف�شائل وحا�شنتها ال�شعبية، بعدما باتت املنطقة ت�شم كل 
ال�شوريني املعار�شني وعائالت مقاتلي الف�شائل”. وبالتايل 
فاإّن اأي �شغط على احلا�شنة �شينعك�س على الف�شائل.ومن 
�شاأن الت�شعيد اجلوي وفق اأوليفر اأن “يخدم اأي عمل بري 
ذلك اأن التفاق الرو�شي الرتكي “اأدى اإىل  يف امل�شتقبل”، 
تاأجيل اأو وقف الهجوم الربي للنظام ب�شكل موؤقت” على 
املنطقة.وتعّد اإدلب التي ت�شيطر عليها هيئة حترير ال�شام 
اأقل  �شابقاً( وتنت�شر فيها ف�شائل م�شلحة  الن�شرة  )جبهة 
وتوؤوي  دم�شق.  �شيطرة  عن  اخلارجة  املناطق  اأب��رز  نفوذاً، 
م��ع اأج����زاء م��ن حم��اف��ظ��ات جم����اورة ن��ح��و ث��الث��ة ماليني 
ن�شمة، ن�شفهم نازحون من مناطق اأخرى، وبينهم ع�شرات 
اآلف املقاتلني واملدنيني الذين رف�شوا البقاء يف مناطقهم 
وابرام اتفاقات ت�شوية مع دم�شق.ومنذ نهاية ني�شان اأبريل، 

�شحية  من�شاآت  �شد  هجوماً   39 املتحدة  الأمم  اأح�شت 
وطواقم طبية. وت�شررت خم�شون مدر�شة على الأقل جراء 
الإن�شان  حلقوق  العليا  املفو�شية  رئي�شة  الق�شف.وقالت 
اإن  بيان اجلمعة  با�شليه يف  املتحدة مي�شال  التابعة لالأمم 
اأن تكون  “هذه املمتلكات مدنية، ويبدو من امل�شتبعد جداً 
مل��ث��ل هذه  امل�شتمر  ال��ن��م��ط  اإىل  ن��ظ��راً  ع��ر���ش��اً  ���ش��رب��ت  ق��د 

الهجمات«.
املدنيني هي جرمية  املتعمدة �شد  “الهجمات  باأن  وذّك��رت 
ال�����ش��وري��ة وال��رو���ش��ي��ة ق�شفها  ح���رب«.وت���رك���ز ال��ط��ائ��رات 
ال�شمايل  وري��ف حماة  اجلنوبي  اإدل���ب  ري��ف  على  حت��دي��داً 
امل���ج���اور، ح��ي��ث ت����دور م��ع��ارك ���ش��اري��ة ب��ني ق����وات النظام 

والف�شائل، ت�شببت مبقتل مئات املقاتلني من اجلانبني.
ا�شتعاد  اأن���ه  على  ال��ن��ظ��ام  رو���ش��ي��ا  “تقّدم  اأول��ي��ف��ر  وي��و���ش��ح 
املعارك  اآخ��ر  بو�شفها  اإدل��ب  الطرفان  وي�شّور  �شرعيته.. 

جيوب  على  ال�شيطرة  من  النظام  متنع  التي  البوؤر  واآخ��ر 
اأكرث  على  حالياً  احلكومية  القوات  الإرهابيني«.وت�شيطر 
من �شتني يف املئة من م�شاحة البالد. وتعد اإدلب ومناطق 
�شيطرة القوات الكردية يف �شمال �شرق �شوريا اأبرز املناطق 
اخلارجة عن �شيطرة دم�شق. وبداأت الأخرية حمادثات مع 
الأكراد مل تف�س لنتيجة بعد.ويقول الباحث املتخ�ش�س يف 
رو�شيا  اإّن  بر�س  لفران�س  رام��اين  �شامويل  ال�شوري  ال�شاأن 
مت�شق  وب�شكل  م�شى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��رث  ال��ي��وم  “ت�شغط 
بالكامل حتت حكم )الرئي�س  �شوريا  دم��ج  اع��ادة  اأج��ل  من 

ال�شوري ب�شار( الأ�شد«.
يعّد  ال���ذي  ال�شمايل  ري��ف ح��م��اة  القتال يف  ���ش��راوة  ورغ���م 
مل  النظام  ق��وات  اأن  اإل  اإدل��ب،  ملحافظة  اجلنوبية  البوابة 
حتقق اأي تقدم ا�شرتاتيجي نحو عمق اإدلب. ومع ا�شتمرار 
امل��ع��ارك وال��غ��ارات، باتت م��دن وق��رى كثرية يف ري��ف حماة 

ال�شمايل وريف اإدلب اجلنوبي املجاور خالية من �شكانها.
ويرّد حمللون هذا الف�شل اإىل الدعم الع�شكري الذي تقّدمه 
تركيا للف�شائل يف �شمال غرب �شوريا، حيث تن�شر العديد 
من قواتها على نقاط مراقبة، مبوجب التفاق مع رو�شيا.
امل�شاعدة  ت��ق��دمي  ع��ن  “تكّف  اأن  تركيا  م��ن  رو�شيا  وت��ري��د 
الأ�شد”،  تقدم  “تعيق  اأنها  باعتبار  للف�شائل”  الع�شكرية 
على  ال��دع��م  ه��ذا  ي�شاعدها  اأن  تخ�شى  كما  رام����اين.  وف��ق 
يف  عالقاً  بقي  ما  اإذا  اأك��رب  ب�شكل  الأ�شد”  �شلطة  “حتدي 
اإدل�����ب.يف امل��ق��اب��ل، ي��ب��دو م��ن ال��وا���ش��ح بح�شب رام����اين اأن 
عليه  ك��ان��ت  مم��ا  اأك���رب  بحما�شة  الف�شائل  ت��دع��م  “اأنقرة 
منذ وقت طويل«.وتخ�شى تركيا اأن يوؤدي اأي هجوم فعلي 
ال�شوريني  من  املزيد  ن��زوح  اإىل  اإدل��ب  على  النظام  لقوات 
باجتاه اأرا�شيها، بعدما تكد�شت اآلف العائالت يف خميمات 

وحقول قرب حدودها اإثر الت�شعيد الأخري.
جدول  ع��ل��ى  اإدل����ب  يف  الت�شعيد  يطغى  اأن  امل���رّج���ح  وم���ن 
جولة جديدة من حمادثات اآ�شتانا تعقد الأ�شبوع املقبل يف 
جانب  اإىل  النزاع،  طريف  عن  ممثلني  بح�شور  كازاخ�شتان 

تركيا ورو�شيا واإيران.
ويقول الباحث يف مركز الأمن الأمريكي اجلديد نيكول�س 
“تدمري البنية التحتية املدنية  اإن  هريا�س لفران�س بر�س 

يف اإدلب يجعل ال�شكان اأكرث اعتماداً على الدعم الرتكي«.
اإدلب  يف  ال�شتقرار  “حتقيق  اإىل  ب��دوره��ا  اأن��ق��رة  وتطمح 
حتى يتمكن الالجئون من بدء العودة اإليها، وهو ما يعني 
�شيطرة ونفوذاً تركياً اأكرب«.وت�شت�شيف تركيا، التي جتري 
حالياً حمادثات مع الأمريكيني لن�شاء منطقة عازلة بني 
حدودها ومناطق �شيطرة القوات الكردية يف �شمال �شوريا، 
اإذا  ما  وا�شحاً  يبدو  ���ش��وري.ويف حني ل  3،5 مليون  نحو 
للمعار�شة، م�شتعدة  الأخ��رية عملياً  تركيا، احلليفة  كانت 
اأنه  للم�شاومة على املدى القريب يف �شوريا، يرى هريا�س 
يف  املت�شاعد  الرتكي  النفوذ  مع  التعاي�س  ملو�شكو  “ميكن 
تركيا خارج  تريد  دم�شق  لكن  الق�شري،  امل��دى  اإدل��ب، على 
ال�شيطرة  ال�شورية  احلكومة  ا�شتعادة  اأن  الآن«.اإل  �شوريا 

على اإدلب لن تكون عملية �شهلة.

 •• مو�ضكو-اأ ف ب:

جتمعهم  بعد  �شخ�س   1400 نحو  ال��رو���ش��ي��ة  ال�شرطة  اأوق��ف��ت 
متخ�ش�س  مر�شد  وف��ق  ح��رة،  بانتخابات  للمطالبة  مو�شكو  يف 
البالد  تظاهرة يف  �شد  قمع  اأك��رب حملة  يف  التظاهرات،  مبتابعة 

منذ �شنوات.
و�شارك نحو 3500 �شخ�س يف تظاهرة غري م�شموح بها ال�شبت، 
وفق الأرقام الر�شمية، التي جاءت تنديداً مبنع ال�شلطات ملر�شحني 

بارزين من املعار�شة من الرت�شح لالنتخابات املحلية يف مو�شكو.
امل��ت��ظ��اه��ري��ن فيما كانوا  ال���ه���راوات ���ش��د  ال�����ش��رط��ة  وا���ش��ت��خ��دم��ت 
مرا�شلني  بح�شب  ال�شبت،  البلدية  مقر  خ��ارج  التجمع  يحاولون 

م�شابني  متظاهرين  ���ش��اه��دوا  امل��ك��ان  يف  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
بجروح.

وجاءت التظاهرات اجلديدة مع ت�شاعد الغ�شب العام من انحدار 
م�شتوى املعي�شة الذي اأ�شّر بن�شب تاأييد الرئي�س فالدميري بوتني. 
األ��ف �شخ�س يف تظاهرة   22 اأ�شبوع من م�شاركة  كما ج��اءت بعد 

دعوا فيها ال�شلطات اإىل العدول عن قرارها قبل النتخابات.
بعد تظاهرة الأ�شبوع املا�شي، دهم حمققون بيوت ومقار عدد من 
للكرملني  املعار�س  ودي��ن  تر�شيحاتهم.  منعت  الذين  املر�شحني 
لتظاهرات  ب�شبب دعوته  يوماً  بال�شجن ثالثني  نافالني  األيك�شي 

جديدة.
واعتقل بع�س املر�شحني امل�شتبعدين قبل وخالل التجمع ال�شبت. 

اأخ��رى خالل عطلة  الذي دعا لتظاهرة  يا�شني  اإيليا  بينهم  ومن 
نهاية الأ�شبوع املقبلة.

التي تر�شد التظاهرات عن  “اأو يف دي -اينفو”  واأف��ادت منظمة 
توقيف 1373 �شخ�شاً. وقالت اإنه اأكرب عدد من املوقوفني منذ 
التظاهرات الكربى يف 2012، عندما تظاهر ع�شرات الآلف �شد 
عودة الرئي�س فالدميري بوتني اإىل الكرملني بعدما توىل رئا�شة 

الوزراء لأربع �شنوات.
اأج����ل املطالبة  اإىل جت��م��ع ج��دي��د م���ن  امل��ع��ار���ش��ة  ن��ا���ش��ط��و  ودع����ا 

بانتخابات حرة يف نهاية الأ�شبوع املقبل.
دانت ال�شفارة الأمريكية يف مو�شكو ما اعتربته “ال�شتخدام غري 

املتكافىء للقوة من قبل ال�شرطة” �شد املحتجني ال�شلميني.

قرب�س تفرج عن �سبعة اإ�سرائيلينيتوقيف 1400 �سخ�س بعد تظاهرة يف مو�سكو 
•• نيقو�ضيا-اأ ف ب:

اأطلقت ال�شلطات يف قرب�س اأم�س �شراح �شبعة اإ�شرائيليني اأوقفوا قبل ع�شرة اأيام يف اإطار حتقيق حول 
مزاعم اغت�شاب جماعي لفتاة بريطانية، بينما باتت الأخرية تواجه �شبهة تقدمي �شهادة كاذبة يف 
�شكواها، وفق ما قالت ال�شرطة.واأكد املتحدث با�شم ال�شرطة القرب�شية كري�شتو�س اندريو لفران�س 
اليوم )7،00 بتوقيت  10،00 من �شباح  ال�شاعة  ال�شبعة عند  الإ�شرائيليني  “اإطالق �شراح  بر�س 
من  اآخ��ر  م�شدر  )الإث��ن��ني(«.وق��ال  غد  �شباح  حمكمة  اأم��ام  �شتمثل  “الفتاة  اأّن  غرينت�س(«.واأ�شاف 
ل عدم الك�شف  ال�شرطة لفران�س بر�س اإّن الفتاة اأوقفت يف وقت �شابق الأحد.واأ�شاف امل�شدر الذي ف�شّ
عن هويته اأّن “الفتاة متهمة بتقدمي �شهادة كاذبة ب�شاأن جرمية وهمية«.وكان 12 اإ�شرائيلياً اأوقفوا 
اإّنها تعر�شت جلرمية  يف 17 متوز/يوليو بعدما قالت �شائحة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاماً 
اغت�شاب يف احدى فنادق منتجع اآيا نابا يف جنوب-�شرق اجلزيرة.وو�شع امل�شتبه بهم قيد التحقيق يف 

اليوم التايل، غري اأّن خم�شة بينهم اأفرج عنهم اخلمي�س.

�سل�سبيل القليبي: م�سروع تعديل القانون النتخابي ُقرب وح�سم اأمره بعدم ختمه

حمة ينطلق
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عربي ودويل

اجلديد  احل���ك���م  اأ����ش���ل���وب  ورغ������م 
ال����ذي ل مي��ك��ن اإن���ك���اره، ي��ب��دو اأن 
على  كبري  ب�شكل  يوؤثر  مل  ترامب 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة اأين 
تتبلور معظم ال�شيا�شات العامة يف 

الوليات املتحدة. 
ذاتية  ظاهرة  ان��ه  على  اإليه  ُينظر 
البع�س  زال  م���ا  م��ع��ه،  �شتختفي 
يعتقد اأنه لن يرتك عند مغادرته 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ع��م��ي��ق  اإرث  اأي 
موؤمترا،  لكّن  والفكري.  املوؤ�ش�شي 
ع��ل��ى غ���رار ال��ع�����ش��رات ال��ت��ي تنّظم 
كل عام يف وا�شنطن العا�شمة، جاء 
ليغرّي املعطى. ماذا لو ان ترامب ، 
بطريقة غري متوقعة، هو الرئي�س 
اأك��رب الأثر  ال��ذي، منذ ريغان ، له 
على ن�شيج �شناعة الأفكار والنخب 

يف بلده؟

قوة �شاربة ب�شدد الّت�شّكل
اإ�شرائيلي  ب��اح��ث   ، ح���زوين  ي���ورام 
ا�شمه  راج   ، احل�����دث  وراء  ي��ق��ف 
ن�شره  خ��الل  من  املا�شي  اخلريف 
وهو  القومية”،  “ف�شيلة  ك��ت��اب 
كتاب ينتقد فيه املثل الأعلى ملا بعد 
القومية الذي �شيطر على الرتبية 
العقود  يف  ل��ل��ن��خ��ب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
الأخرية. ومن خالل تنظيم جتّمع 
املثقفني وال�شحفيني وال�شيا�شيني 
هذا، يعتزم الآن و�شع اأ�ش�س حلركة 
القومية”،  “املحافظة  ف��ك��ري��ة، 
م��ن خالل  اأف��ك��اره��ا  �شين�شر  ال��ت��ي 
مت  التي   - بريك  اإدموند  موؤ�ش�شة 

اإن�شاوؤها يف يناير لإعداد احلدث.

م�شلحتهم  م��ن  �شيكون  احل����ايل، 
متكنت  اإذا  امل��ب��ادرة.  ه��ذه  مراقبة 
م���وؤ����ش�������ش���ة اإدم������ون������د ب������ريك من 
ف�شتتمكن   ، ط��م��وح��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
الذي  ال��ف��وري  التغيري  رب���ط  م��ن 
بالرتبية  ت��رام��ب،  دون��ال��د  يحركه 
توؤثر  اأن  باإمكانها  التي  ال�شيا�شية 
ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل ع��ل��ى تكوين 
واإعداد النخب الأمريكية، الهدف 
ال��ذي ل ميكن لأ�شلوبه يف احلكم 
اأن  التي متيزه،  الت�شال  وتقنيات 

حتققه مبفردها.
وال�����ش��ن��ات��ور ج���و����س ه�����اويل ،39 
عاًما، )املدعي العام ال�شابق لولية 
مي�شوري( ، هو رمز لهذه الطبقة 
“الأمة  ال�������ش���اع���دة:  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اقت�شاًدا  ت��ت��ط��ل��ب  اجل���م���ه���وري���ة 

جمهورًيا ...
التبادل  على  ق��ائ��ًم��ا  اق��ت�����ش��اًدا  اإّن   
يعود  ل  �شرتيت،  وول  يف  النقدي 
من  على  اإّل  النهاية،  يف  بالفائدة، 
اأ�����ش����ال.. ل ميكن  امل�����ال  مي��ل��ك��ون 
اأمة  يدعم  اأن  القت�شاد  ه��ذا  ملثل 
لت�شخم  م���ن���اه�������س  عظيمة”. 
وال�شركات  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����ش��ه��ادات 
منا�شر  اجل���ن�������ش���ي���ات،  م����ت����ع����ددة 
ومدافع   ، اجل��م��رك��ي��ة  ل��ل��ت��ع��ري��ف��ة 
“، رمبا  ال��و���ش��ط��ى  اأم��ري��ك��ا  عن” 
ميثل ما ميكن اأن ي�شبح” ترامبية 

“ بدون ترامب.
-------------------------

دكتوراه يف الفل�شفة ال�شيا�شية 
النظام  تــغــيــريات  يـــدر�ـــض   ،

الليربايل. 

�شيوف  ب�����ني  ال�����ربن�����ام�����ج  م�������زج 
م��رم��وق��ني )رج����ل الأع���م���ال بيرت 
ال��ربام��ج يف فوك�س  ، وم��ق��دم  ثيل 
، وجنوم  ك���ارل�������ش���ون(  ت���اك���ر  ن���ي���وز 
جو�س  ال�شاب  )ال�شناتور  �شاعدة 
ه��اويل وج��ي. دي. فان�س، وموؤلف 
هيلبيللي  م��ب��ي��ًع��ا  الأك�����رث  ال��ك��ت��ب 
معروفة  و���ش��خ�����ش��ي��ات  اإل����ي����غ����ي( 
ري��ن��و م��ن جملة فر�شت  )رو���ش��ت��ي 
دمي���وث  ك��ري�����ش��ت��وف��ر  اأو  ث��ي��ن��غ�����س 
مل��رك��ز معهد  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س   ،
امل���وؤ����ش�������ش���ة الأم���ري���ك���ي���ة لأب���ح���اث 

ال�شيا�شات العامة(. 
ول��ئ��ن ك��ان م��ن ال��وا���ش��ح اأن هناك 
العديد من الختالفات بني هوؤلء 
ف��ي��م��ا يتعلق  ���ش��ي��م��ا  ال�����ش��ي��وف، ل 
اإل  اخل��ارج��ي��ة،  ال�شيا�شة  بق�شايا 
حول  كبرية  بن�شبة  يتفقون  اأن��ه��م 
ب��ع�����س ال��ق�����ش��اي��ا الأ���ش��ا���ش��ي��ة التي 
متثل ، بدرجات متفاوتة ، حتولت 
بالن�شبة  ال���ت���وج���ه���ات  يف  ع��م��ي��ق��ة 

لالإجماع املحافظ ال�شابق.

نــهــايــة الإجـــمـــاع الــلــيــربايل 
واملحافظ على اليمني

ا با�شم  اأي�شً هذا الإجماع، املعروف 
توافق  اإىل  ا�شتند  “الن�شهار”، 
الدفاع عن ال�شوق والتجارة احلرة، 
مع القيم العائلية والدينية. وهكذا 
ميكن للحرياتيني واملحافظني، اأن 

وم������ن خ������الل ف�������ش���ل ال����ف����رد عن 
ممار�شة  ف���اإن  امل��ل��م��و���س،  ت�شامنه 
هوؤلء،  ح�شب  لليربالية،  عمياء 
حرمت املواطنني من منط العي�س 
هذا، ومن قدرتهم على الفعل على 
اإّن  واجلماعي.  الفردي  امل�شتويني 
هدف نزعة “املحافظة القومية”، 
الأمرين.  لهم هذين  تعيد  اأن  هو 
ف��ال��ن��ا���س ال���ذي���ن ل ي��رب��ط��ه��م اأي 
لديهم  اأن  حقيقة  غري  اآخ��ر  �شيء 
لتكوين  يكفون  ل  احل��ق��وق،  نف�س 
اأم��ة. ولأن وجود هذه الأخ��رية مل 
بديهيا وم�شلما به، فاإن  اأم��راً  يعد 
اخلطر الذي يخيم عليها يتطلب 
يخالف  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً حم������دداً  ع���م���اًل 
التقليديني  ال��ل��ي��ربال��ي��ني  اإج���م���اع 

واملحافظني.

نحو نخبة جديدة؟
الأمم  م�شتقبل  ح��ول  الأف��ك��ار  اإّن   
لي�شت جديدة، ل �شيما يف فرن�شا، 
ماننت  بيري  مثل  ك��ّت��اب  ق��اد  حيث 
ا�شتمع  ان��ت��ق��ادات  الت�شعينات  منذ 
اإليها املحافظون الأمريكيون فيما 
القومية،  بعد  م��ا  مب�شروع  يتعلق 
واجلديد يف الأم��ر هو ظهور مثل 
هذا العمل املنظم من اأجل ت�شكيل 
اأ�شا�س  على  جديدة  حاكمة  طبقة 

هذه النتائج.
الرئي�س  ح���ل���ف���اء  اأو  م���ع���ار����ش���و 

ترامب  مدر�شة فكرية دون ان يدري علوية البعد القومي يف كل قرار

ال�شناتور جو�س هاويل رمز لهذه الطبقة ال�شيا�شية ال�شاعدة

يورام حزوين  �شاحب املبادرة م�شاهمة تاكر كارل�شون يف املوؤمتر

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وب�����ش��ك��ل اأكرث 
�شرتيت.  ووول  غ���اف���ا  م����ن  دّق������ة 
الدولة  على  ا  اأي�شً يعتمدون  اإنهم 
القومي،  ال���وج���ود  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
للموؤ�ش�شات  املتزايد  التدخل  �شد 
اإن  وال��وط��ن��ي��ة.  للقومية  ال��ع��اب��رة 
ه��ذا ال��دف��اع ع��ن ال��دول��ة، املده�س 
الأمريكي،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل�����ش��ه��د  يف 
ت��اأك��ي��د ع��ل��وي��ة، واأول���وي���ة ما  يعيد 

الدولة  اأج��ل ترك  يعملوا معا من 
وخارج  ج��ه��ة،  م��ن  املوؤ�ش�شة  خ���ارج 
- موقف  اخ��رى  العائلة من جهة 
“احلكومة  ريغان:  عبارة  تلخ�شه 
مل�شاكلنا..  احل������ل  ه�����ي  ل���ي�������ش���ت 

احلكومة هي امل�شكلة«.
لأن�شار”املحافظة  »ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ياأتي،  يعد اخلطر  “، مل  القومية 
الدولة بل من  اأ�شا�شي، من  ب�شكل 

حقوق  اأو  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�شلحة 
الإن�شان، ولكن قدرته على حماية 
املعايري  لن  امل���واط���ن���ة.  وت���ع���زي���ز 
القانون،  دول���ة  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
للراأ�شمالية،  القت�شادية  واملبادئ 
اإّل ب�شبب  ل �شالحية عملية لها، 
والقوا�شم  امل�������ش���رتك���ة  امل�������ش���اع���ر 
عي�س  منط  ت�شكل  التي  امل�شرتكة 

الأ�شخا�س الذين يتبنونها.

املوجهة  القوة  ومعه  �شيا�شي،  هو 
للعمل اجلماعي التي هي الأمة.

تدخل  ك��ان  اإذا  ما  ال�شوؤال  يعد  مل 
وحرية  ذات�������ه،  يف  ���ش��ي��ئ  ال����دول����ة 
ال�������ش���وق ج���ي���دة يف ذات����ه����ا، واإمن�����ا 
اأي منهما  ح��ال��ة،  ك��ل  حت��دي��د، يف 
الأمة.  واإرادة  يتوافق مع م�شلحة 
مل ي��ع��د م��ع��ي��ار احل��ك��م ع��ل��ى قرار 
واإج��راء �شيا�شي مدى تطابقه مع 

- ماذا لو اأّن ترامب هو الرئي�س الأكرث تاأثريا على ن�سيج الأفكار والنخب منذ ريغان...؟

خما�ض يف بيت املحافظني:

هل هناك نخبة فكرية وثقافية ترامبية...؟
•• الفجر - األيك�ضي�س كاريه -

 ترجمة خرية ال�ضيباين 
مل يكن انت�شار دونالد ترامب انت�شاًرا ملثقف. وعلى عك�ض 
رونالد ريغان، مل ي�شبق هذا الفوز اإحداث اأو تعبئة مراكز 
التفكري وغريها من املوؤ�ش�شات البحثية التي عادًة ما تبني 

النقا�ض العام يف الوليات املتحدة ، وتعمل يف نف�ض الوقت، 
كاإطار لتكوين امل�شوؤولني احلكوميني امل�شتقبليني. 

املثقفة  بالطبقة  ت�شميته  ميكن  كان  ما  كثرية،  نواح  من 
الفكرية املحافظة، قد تخلفت عن الركب، واأحياًنا كانت 
�شتاندرد  ويكلي  اإن  الأخــرية.  احلملة  تّيار  عك�ض  ت�شري 
بيل  اأ�ش�شها  اجلــدد  للمحافظني  اأ�شبوعية  جملة  وهي   ،

كري�شتول - اإحدى الأ�شوات اليمينية الأ�شد نقدا لالإدارة 
انتخاب  ال�شدور.مبجرد  عن  بتوقفها  الثمن  دفعت   -
ترامب، �شيطرت الرباغماتية على موقف هذه املجرة من 
املوؤ�ش�شات جتاه البيت الأبي�ض. والرئي�ض، الذي ل يدين 
لهم بفوزه ول بربناجمه، عرف كيف ي�شتخدم مراجعهم 
ومواردهم ومهاراتهم عند احلاجة. وكان اأبرز مثال على 

هذه العالقة، هو املكانة الرئي�شية التي اأعطاها لتو�شيات 
يف  املحافظ  للفكر  موؤ�ش�شة  اأكرب  متثل   ( الرتاث  موؤ�ش�شة 
ت�شم  موؤثرة  )جمعية  الفيدرايل  واملجتمع  وا�شنطن( 
لتعيني  املحافظني(  القانون  رجال  من  األفا   40 من  اأكرث 
، ويف  كافانو(  وبريت  )نيل غور�ض  العليا  املحكمة  ق�شاة 

امل�شتويات الدنيا من النظام الق�شائي. 

- الدفاع املذهل عن الدولة يعيد التاأكيد على 
اأولوية ال�سيا�سي وحا�سنته الأمة

- معيار احلكم على اإجراء �سيا�سي مل يعد تطابقه مع امل�سلحة 
القت�سادية اأو حقوق الإن�سان، ولكن قدرته على تعزيز املواطنة

- مل يعد ال�سوؤال حول ما اإذا كان تدخل الدولة �سيئًا وحرية ال�سوق 
جيدة، واإمنا حتديد اأي منهما يتوافق مع م�سلحة واإرادة الأمة

- يرى اأن�سار النزعة املحافظة القومية، اأّن اخلطر مل 
يعد ياأتي من الدولة بل من القطاع اخلا�س 
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املال والأعمال
دبي اخلام�سة عامليا وفق »موؤ�سر تطوير املراكز البحرية الدولية« للعام الثاين على التوايل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع���ل���ن ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري اأم�������س عن 
العام  من  الأول  الن�شف  عن  املالية  نتائجه 
2019. ت�شتند النتائج املالية التالية على 
اأ���ش��ا���س ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة امل��ب��دئ��ي��ة للن�شف 
2019 للكيان املدمج بعد  الأول من العام 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ب��ني  الن���دم���اج  عملية  اإمت����ام 
ال��ت��ج��اري وب��ن��ك الحت���اد ال��وط��ن��ي وم��ن ثم 
ال���ش��ت��ح��واذ ع��ل��ى م�����ش��رف ال��ه��الل بتاريخ 
الأول من مايو 2019.اأثمر الإندماج عن 
اإن�شاء جمموعة م�شرفية جديدة تعد ثالث 
الأ�شول  حيث  من  م�شرفية  موؤ�ش�شة  اأك��رب 
تتمتع  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
ب��ن��ط��اق اأو���ش��ع ل��الأع��م��ال وب��اإم��ك��ان��ات اأقوى 
بالنجاحات  ح��اف��ل  و���ش��ج��ل  اأك����رب  وم���رون���ة 
التقليدية  امل�شرفية  اخل��دم��ات  قطاعي  يف 
بكل  الن���دم���اج  عملية  والإ���ش��الم��ي��ة.وت��ت��م 
من  م�شتدام  من��و  حتقيق  ل�شمان  �شال�شة 
خ���الل ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة وق���اع���دة اأع���م���ال قوية 
من  للتمكن  احلوكمة  اإط���ار  �شمن  وج��ي��دة 
التغريات  ومواكبة  بفاعلية  املخاطر  اإدارة 

ال�شريعة واملتطلبات التنظيمية. 
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  بنك  جمموعة  �شرتكز 
خالل العام 2019 و 2020 على تعظيم 
ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة وال����ش���ت���ف���ادة م���ن جميع 
للموؤ�ش�شات  امل��ت��اح��ة  والإم���ك���ان���ات  ال��ف��ر���س 
حالياً  املجموعة  وت��ق��وم  امل��دجم��ة.  ال��ث��الث 
بتوحيد العمليات ب�شورة منظمة، وموائمة 
املنتجات املالية واخلدمات امل�شرفية وقنوات 
بالإ�شافة  والأنظمة،  وال�شيا�شات  ال�شريفة 
حتيقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ب��ادرات  تنفيذ  اإىل 
الوفورات امل�شتهدفة. كما يعمل البنك على 
تنمية وتعزيز ثقافة موؤ�ش�شية جيدة �شمن 
اإط����ار ق���وي م��ن احل��وك��م��ة.  ���ش��ري عمليات 
اإجن���ازات  وحتقيق  املخطط  وف��ق  الن��دم��اج 

هامة �شمن اإطار زمني حمدد 
�شريع  ب��ت��ط��ور  الن���دم���اج  ع��م��ل��ي��ات  •ت�شري 
ُيتوقع  حيث  امل��ح��دد،  الزمني  املنهج  ووف���ق 

اإمتام الندماج بنهاية العام 2020. 
املدمج  للكيان  احلوكمة  هيكلية  و�شع  •مت 

طبقاً لأف�شل املمار�شات العاملية.
الن��دم��اج حيث  تكلفة  وف���ورات يف  •حتقيق 
 69 بقيمة  تكاليف  ت��وف��ري  بالفعل  حتقق 
م��ل��ي��ون دره���م ، وه���و م��ا مي��ث��ل %11 من 
مليون   615 والبالغة  امل�شتهدفة  الوفرات 

درهم بحلول العام 2021.
•مت توحيد �شيا�شات الئتمان على م�شتوى 

جمموعة بنك اأبوظبي التجاري.
اخلزينة   ع���م���ل���ي���ات  ج���م���ي���ع  ت���وح���ي���د  •مت 
اإدارة  وج��ع��ل  ال��ث��الث  امل��دجم��ة  للموؤ�ش�شات 

ال�شيولة والتمويل مركزية.  
اأبوظبي  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  ف����روع  •�شتكون 
التجاري على اأمت ا�شتعداد للعمل بكل توافق 
خالل الربع الرابع من العام 2019 الذي 
املجموعة  ه��وي��ة  واإ���ش��ف��اء  تد�شني  �شي�شهد 
امل�شرفية لبنك اأبوظبي التجاري على كافة 

الفروع والقنوات امل�شرفية الرقمية.
ه��ي��ك��ل��ة م�شرف  اإع������ادة  م���ن  الن���ت���ه���اء  •مت 

الهالل ب�شكل كامل تقريباً.
 من��و ق��وي يف اإج��م��ايل ال��دخ��ل م��ن الفوائد 
�شايف  وت��اأث��ر  للم�شاهمني  جم��زي��ة  وع��وائ��د 
وانخفا�س  الأم���وال  تكلفة  بارتفاع  الأرب���اح 

الدخل من غري الفوائد:
من  الأول  الن�شف  لنتائج  مبدئية  مقارنة 
العام 2019 للكيان املدمج بالن�شف الأول 

من عام 2018
الفوائد  م����ن  ال����دخ����ل  اإج����م����ايل  •اإرتفع 
لي�شل   11% بن�شبة  الإ�شالمي  والتمويل 
اإىل 9.611 مليار درهم والذي يعود ب�شكل 
رئي�شي اإىل ارتفاع امل�شتوى املعياري ملعدلت 

الفوائد ال�شائدة يف الأ�شواق.
والتمويل  الفوائد  من  الدخل  �شايف  •بلغ 
بانخفا�س  5.219 مليار درهم  الإ�شالمي 
اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  ذلك  ويعود   6% بن�شبة 
مواءمة معايري اإدارة ال�شيولة للكيان املدمج 

واملناف�شة ال�شديدة على عوائد القرو�س.  
 1.428 ال��ف��وائ��د  غ��ري  م��ن  ال��دخ��ل  •بلغ 
نتيجة   6% بن�شبة  بانخفا�س  دره��م  مليار 
الر�شوم  م����ن  ال����دخ����ل  �����ش����ايف  ان���خ���ف���ا����س 
�شرف  م��ن  ال��دخ��ل  وانخفا�س  وال��ع��م��ولت 
من  تعوي�شه  مت  ال��ذي  الأجنبية  العمالت 
ال���ت���داول مب�شتقات  ع���وائ���د  ارت���ف���اع  خ���الل 

الأوراق املالية.
•بلغت امل�شاريف الت�شغيلية 2.671 مليار 
نتيجة مل�شاريف   6% بن�شبة  بارتفاع  درهم 
التحول  يف  ال�شتثمار  وموا�شلة  الن��دم��اج 
التكلفة  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ال��رق��م��ي��ة.  ل��ل�����ش��ريف��ة 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ع��م��ي��ل��ة الن����دم����اج مل����رة واح����دة 
امل�شاريف  بلغت  دره��م،  مليون   87 البالغة 
بن�شبة  بارتفاع  مليار   2.584 الت�شغيلية 
الدخل  اإىل  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ن�����ش��ب��ة  ب��ل��غ��ت   .3%
توحيد  ت��ك��ال��ي��ف  )ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء   38.9%
بنهاية   35.6% بن�شبة  العمليات( مقارنة 

الن�شف الأول من العام املا�شي.
مليار   1.174 العامة  املخ�ش�شات  •بلغت 

درهم بانخفا�س بن�شبة 6%.
درهم  مليار   2.782 الأرب����اح  ���ش��ايف  •بلغ 

بانخفا�س بن�شبة 15%.
•بلغ العائد على حقوق امل�شاهمني 12.2% 
على اأ�شا�س �شنوي مقارنة بن�شبة 12.9% 

بنهاية الن�شف الأول من العام املا�شي. 

نتيجة  الــقــرو�ــض  �ــشــايف  انــخــفــا�ــض   
عمليات ال�شداد وا�شتمرار الرتكيز على 
احل�شابات  يف  العمالء  اإيــداعــات  منو 

اجلارية وح�شابات التوفري:
درهم  مليار   417 الأ���ش��ول  اإج��م��ايل  •بلغ 
بانخفا�س بن�شبة %2 وبلغ �شايف القرو�س 
بانخفا�س  دره���م  مليار   251 وال�شلفيات 
املا�شي  ال��ع��ام  بنهاية  م��ق��ارن��ة   4% بن�شبة 
لعمليات  نتيجة  رئي�شي  ب�شكل  ذل��ك  ويعود 

ال�شداد من العمالء من ال�شركات.
درهم  مليار   273 العمالء  ودائ���ع  •بلغت 
بانخفا�س بن�شبة %4 مقارنة بنهاية العام 
العمالء  اإي��داع��ات  ارتفعت  حني  يف  املا�شي. 
التوفري(  وح�شابات  اجلارية  احل�شابات  )يف 
 98.4 اإىل  3.8 مليار درهم لت�شل  بقيمة 
املا�شي  ال��ع��ام  بنهاية  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليار 
اإجمايل ودائ��ع العمالء  %36 من  و�شكلت 

مقارنة مع %33 بنهاية العام املا�شي.
ال����ودائ����ع  اإىل  ال����ق����رو�����س  ن�����ش��ب��ة  •بلغت 
 91.2% ن�����ش��ب��ة  م���ع  م���ق���ارن���ة   91.9%

بنهاية العام املا�شي.
وم�شتويات  قــويــة  راأ�ــشــمــال  قــاعــدة   

�شيولة مرتفعة:
 )3 )ب����ازل  امل���ال  راأ�����س  ك��ف��اي��ة  ن�شبة  •بلغت 
الأول  ال�شق  ن�شبة  بلغت  بينما   15.88%
الأدن�����ى  احل����د  ي��ت��خ��ط��ى  مب���ا   12.52%
مل��ت��ط��ل��ب��ات امل�������ش���رف امل����رك����زي ال���ت���ي تبلغ 

%13.50 و%10.00 على التوايل.
 LCR(( ال�شيولة  تغطية  ن�شبة  •بلغت 
مقارنة باحلد الأدنى ملتطلبات   163.1%
كما   ،100% تبلغ  التي  امل��رك��زي  امل�شرف 

بلغت ن�شبة ال�شيولة 28.5%.
•حافظ البنك على مكانته كمودع لل�شيولة 
البنوك، حيث  من خ��الل معامالت ما بني 
بلغ �شايف الإيداعات لدى بنوك الدولة 23 

مليار درهم. 

 نهج متحفظ يف اإدارة التكاليف واأ�شول 
عالية اجلودة:

 2.41% املتعرثة  القرو�س  ن�شبة  •بلغت 
اأبوظبي  )ل��ب��ن��ك   2.88% م���ع  م���ق���ارن���ة 

التجاري فقط( بنهاية العام املا�شي. 
•بلغت ن�شبة تغطية املخ�ش�شات 106.2% 
اأبوظبي  )ل��ب��ن��ك   130.2% م��ع  م��ق��ارن��ة 

التجاري فقط( بنهاية العام املا�شي. 
 0.70% امل��خ��اط��ر  ت��ك��ل��ف��ة  ن�����ش��ب��ة  •بلغت 

مقارنة مع %0.72 بنهاية العام املا�شي.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج، ���ش��رح عي�شى 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال�������ش���وي���دي،  حم��م��د 
جم��م��وع��ة ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري: “تعد 
بدايتها،  ت��زال يف  التي ل  الن��دم��اج،  عملية 
الحتاد  وبنك  التجاري  اأبوظبي  بنك  ب��ني 
الهالل  م�شرف  على  وال�شتحواذ  الوطني 
تاريخية  �شفقة   2019 م��اي��و   1 ب��ت��اري��خ 
ب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة لق��ت�����ش��اد دولة 
المارات العربية املتحدة، حيث اثمرت عن 
اإن�شاء جمموعة م�شرفية تتمتع مبزيد من 
القوة واملرونة لتوؤدي دوًرا رئي�شًيا يف التنمية 
من  والتي  املقبلة،  ال�شنوات  يف  القت�شادية 
دعم  يف  كبري  ب�شكل  اي�شاً  ت�شهم  اأن  �شاأنها 
وت��ع��زي��ز ال��ق��ط��اع امل����ايل يف دول����ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة.
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  متتلك 
بنيتها  ال�شتثمار يف  على  ال��ق��درة  اجل��دي��دة 
ال�شناعة  ط��ل��ي��ع��ة  يف  ل��ت��ب��ق��ى  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
مكانتها  وتعزيز  التغري  �شريعة  امل�شرفية 
جتربة  وتقدمي  ممكن  اأداٍء  اأف�شل  لتحقيق 
م�شرفية متمّيزة للعمالء، �شيوا�شل البنك 
امل�شريف  القطاع  مبعايري  الرت��ق��اء  امل��دم��ج 
تطور  دعم م�شرية  وامل�شاهمة يف  الدولة  يف 
اإمارة اأبوظبي كمركز عاملي للمال والأعمال 
لبناء  الالزمة  الأ�ش�س  اإر�شاء  يف  وامل�شاهمة 
املجموعة  وا���ش��ت��ط��اع��ت  م���ت���ن���ّوع.  اق��ت�����ش��اد 
امل�����ش��رف��ي��ة اجل��دي��دة اح����راز ت��ق��دم ك��ب��ري يف 
ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات امل���وائ���م���ة والن����دم����اج مع 
بتطور  املتعلقة  امل���ب���ادرات  تنفيذ  ا���ش��ت��م��رار 

ومنو الأعمال«.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ري��ق��ات،  ع���الء  وق���ال 
وع�شو جمل�س اإدارة جمموعة بنك اأبوظبي 
اأول نتائج  اأعلن عن  اأن  “ي�شرين  التجاري: 
اأبوظبي  ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة  م���وح���دة  م��ال��ي��ة 
التجاري بعد عملية الندماج، والتي تعك�س 
حجم وقوة امليزانية العمومية، فمع اإجمايل 
وقاعدة  دره��م  مليار   417 البالغ  الأ�شول 
فاإن  عميل،  مليون  م��ن  اأك��رث  ت�شم  عمالء 
املجموعة امل�شرفية اجلديدة يف و�شع جيد 
ميكنها من حتقيق النمو والزده��ار يف ظل 
بيئة م�شرفية تناف�شية، وحتقيق قيمة اأكرب 

وفر�س  اأك���رب  ك��ف��اءة  خ��الل  م��ن  مل�شاهمينا 
جديدة لالأعمال. 

الأول من  الن�شف  القوي يف  الأداء  ويعك�س 
امل�شرفية  للمجموعة  القوية  الأ�ش�س  العام 
اجل���دي���دة، يف ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات ال�����ش��ائ��دة يف 
الأ������ش�����واق. ح��ي��ث ت�����ش��ت��م��ر جم��م��وع��ة بنك 
التجاري يف حتقيق عوائد جمزية  اأبوظبي 
ع��ل��ى ح��ق��وق امل�����ش��اه��م��ني، وال���ش��ت��ف��ادة من 
ومراكز  امل��ال  راأ���س  لتغطية  اجليدة  الن�شب 
ال�شيولة  تغطية  ن�شبة  بلغت  كما  ال�شيولة، 
الودائع  اإىل  ال��ق��رو���س  ون�����ش��ب��ة   ،163%
  .2019 ي��ون��ي��و   30 ب��ت��اري��خ  ك��م��ا   92%
النظام  يف  امل��وؤث��رة  املحلية  ال��ب��ن��وك  وك��اأح��د 
امل�شريف )D-SIB( ومع ن�شبة ال�شق الأول 
فاإن   12.52% بلغت  التي  امل��ال  راأ���س  من 
جيدة.  بر�شملة  تتمتع  زال���ت  ل  املجموعة 
اأرب�����اح ن�شف  امل��ج��م��وع��ة ���ش��ايف  ك��م��ا حققت 
�شنوية مبدئية قدرها 2.782 مليار درهم، 
مقارنة ب�مبلغ 3.259 مليار درهم يف نف�س 
الفرتة من العام 2018. كما حقق اإجمايل 
الدخل من الفوائد ارتفاعاً قوياً يف الن�شف 
الأول من العام احلايل، بالرغم من ارتفاع 
البنك  اتخذ  ك��ب��ري.   ب�شكل  الأم����وال  تكلفة 
ال��ودائ��ع لأجل  ب��ع��دم جت��دي��د  ق����راًرا حكيماً 
الرتكيز  يف  ال�شتمرار  م��ع  التكلفة،  عالية 
ال���ودائ���ع يف احل�����ش��اب��ات اجلارية  ع��ل��ى من��و 
 %36 اإىل  ارتفعت  التي  التوفري،  وح�شابات 
�شهر  بنهاية  ال��ع��م��الء  ودائ����ع  اإج��م��ايل  م��ن 
يونيو 2019، مقارنة بن�شبة %33 بنهاية 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��اً، ن�شاأت 
اجراءات  تنفيذ  خ��الل  الأم���ور  م��ن  العديد 
عملية الندماج، و�شيتم حتديد تاأثري هذه 
والف�شاح  �شامل  ب�شكل  وتقييمها  العوامل 

عنها يف النتائج ال�شنوية يف نهاية العام. 
اإن تاأكيد الت�شنيفات الإئتمانية موؤخًرا من 
العاملية  الئتماين  الت�شنيف  موؤ�ش�شات  قبل 

�شتاندرد اآند بورز و فيت�س هو مبثابة �شهادة 
على المتياز الرا�شخ للكيان امل�شريف املدمج 
اجلديد، وهي ا�شادة بفوائد عملية الندماج 
مم��ا ي��ع��زز م��ك��ان��ة جم��م��وع��ة ب��ن��ك اأبوظبي 

التجاري الئتمانية وقدرتها االتناف�شية. 
وثقافتنا  ال��ع��ري��ق��ة  خ��ربت��ن��ا  م��ك��ن��ت��ن��ا  ل��ق��د 
نهج  اإط��ار  يف  امل�شبق  والتخطيط  الإيجابية 
احلوكمة الذي نّتبعه من حتقيق طموحاتنا 
واجن����از ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الن���دم���اج، ويف هذه 
املرحلة املبكرة من عملية الندماج، ي�شرين 
كبرياً  ����ش���وط���اً  ق��ط��ع��ن��ا  ق���د  اأن���ن���ا  اأع���ل���ن  اأن 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق امل��ع��امل ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف عملية 
منذ  املجموعة  ا�شتطاعت  حيث  الن��دم��اج، 
تنفيذ  ال��ق��ان��وين  الن��دم��اج  عملية  اك��ت��م��ال 
على  يزيد  ما  اإىل حتقيق  الرامية  املبادرات 
التكاليف  خلف�س  امل�شتهدفة  الن�شبة  ثلث 
جهودنا  و�شتمكننا  الن��دم��اج  ع��ن  الناجمة 
بدقة  الن��دم��اج  عملية  تنفيذ  م��ن  احلثيثة 

وحتقيق الأهداف املرجوة منها. 
نحن على ثقة اأننا ن�شري بالجتاه ال�شحيح 
وفاعلة  ق��وي��ة  م�شرفية  جمموعة  لإن�����ش��اء 
لتحقيق النمو، وخدمة م�شاهمينا وعمالئنا 

وموظفينا يف ال�شنوات املقبلة. 
م�شتجّدات حول عملية الندماج

التجاري  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  حققت 
الندماج  ع��م��ل��ي��ة  اإجن�����از  يف  ك���ب���رياً  ت��ق��دم��اً 
على جميع الأ�شعدة مبا فيها تر�شيخ اأ�ش�س 
والثقافة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  وال��ه��ي��ك��ل  احل��وك��م��ة 
املوؤ�ش�شية واأنظمة العمليات وخدمة العمالء 
ل��ل��ج��دول ال��زم��ن��ي امل���ح���دد. ومت�شي  وف��ق��اً 
املجموعة قدماً نحو توحيد كافة العمليات 
لتوفري جتربة م�شرفية �شاملة تعزز راحة 
العمالء وتلبي احتياجاتهم امل�شرفية حتت 
اأبوظبي  لبنك  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  م��ظ��ّل��ة 
ال��ت��ج��اري ب��ح��ل��ول ال���رب���ع الأخ�����ري م���ن عام 
2019. ومن املتوقع حتقيق الندماج بني 
كافة الأنظمة والعمليات الت�شغيلية بالكامل 

بحلول الربع الأخري من عام 2020.
طرح البنك املبادرات التي ترمي اإىل حتقيق 
مليون   222 بقيمة  التكلفة  يف  وف�����ورات 
درهم �شنوياً، يف حني تبلغ  قيمة الوفورات 
امل�شتهدفة 615 مليون درهم بحلول العام 
2021. ولقد حتقق بالفعل توفري تكاليف 
م��ا ميثل  وه���و   ، دره����م  م��ل��ي��ون   69 بقيمة 
وبلغت  امل�����ش��ت��ه��دف��ة.  ال���وف���رات  م��ن   11%
الت�شغيلية  العمليات  توحيد  عملية  تكاليف 
87 مليون درهم حتى تاريخه،  ملرة واح��دة 
التكاليف املخطط لها  وهو ما يتما�شى مع 
اكتمال  عند  دره��م  مليون   800 والبالغة 
عملية  وامت��ام  والن��دم��اج  العمليات  توحيد 

الندماج. 

وكما هو متوقع، ارتفعت ن�شبة التكلفة اإىل 
التكلفة  بن�شبة  مقارنة  للمجموعة  الدخل 
اأبوظبي التجاري ما قبل  اإىل الدخل لبنك 
عن  رئي�شي  ب�شكل  نتجت  وال��ت��ي  الن��دم��اج 
مل�شرف  ال��دخ��ل  اإىل  التكلفة  ن�شب  ارت��ف��اع 
ال��ه��الل وب��ن��ك الحت���اد ال��وط��ن��ي. وتوا�شل 
ب�شورة من�شبطة  التكاليف  اإدارة  املجموعة 
العمليات  ت���وح���ي���د  اجن������از  م����ع  ب����ال����ت����وازي 
توحيد  �شعيد  ب��الن��دم��اج.وع��ل��ى  املتعلقة 
ال��ع��م��ل��ي��ات، ك���ان م���ن ب���ني اأب�����رز الإجن�����ازات 
بوترية  الهالل  م�شرف  ان��دم��اج  الرئي�شية 
حتت  الهالل،  م�شرف  و�شريكز  مت�شارعة. 
ع��الم��ت��ه ال��ت��ج��اري��ة احل��ال��ي��ة، ع��ل��ى توفري 
ح��ل��ول وخ���دم���ات م�����ش��رف��ي��ة ل����الأف����راد مبا 
الإ�شالمية  ال�����ش��ري��ع��ة  اأح���ك���ام  م��ع  ي��ت��واف��ق 
نقل  ومت  الرقمية.  امل�شرفية  قنواته  ع��رب 
باخلدمات  اخل���ا����ش���ة  احل�������ش���اب���ات  م��ع��ظ��م 
امل�شرفية لل�شركات واملوؤ�ش�شات اإىل حمفظة 
لل�شركات  الإ�شالمية  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
وخالل  ال��ت��ج��اري.  اأب��وظ��ب��ي  لبنك  التابعة 
الأ�شهر القليلة املا�شية، قام م�شرف الهالل 
لتزويد  الذكية  الهواتف  تطبيق  بتحديث 
عالوة  متميزة  م�شرفية  بتجربة  العمالء 
ذك��ي��ة خا�س  ه��وات��ف  ع��ل��ى ط��رح��ه لتطبيق 
بفتح احل�شابات اجلديدة. ويوا�شل امل�شرف 
ال�شتثمار يف تطوير وتدريب املوطفني من 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  مواطني 
حيث بلغت ن�شبة التوطني اأكرث من 50% 
وهي واح��دة من اأعلى معدلت التوطني يف 
القطاع امل�شريف يف الإمارات العربية املتحدة.
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  بنك  جمموعة  وقطعت 
�شوطاً طوياًل يف الأعمال التح�شريية فيما 
يخ�س حتقيق التكامل بني الأنظمة واأجهزة 
النقدي  الإي�����داع  واأج���ه���زة  الآيل  ال�����ش��ّراف 
التجاري  اأبوظبي  بنك  ف��روع  م�شتوى  على 
وبنك الحتاد الوطني، وذلك بحلول الربع 
الأخري من عام 2019، وياأتي ذلك تزامناً 
ال��ت��ج��اري��ة اخلا�شة  ال��ع��الم��ة  ت��د���ش��ني  م���ع 
الفروع  كافة  عرب  التجاري  اأبوظبي  ببنك 
والقنوات امل�شرفية الرقمية. و�شتمثل هذه 
اخلطوة عالمة فارقة يف ا�شرتاتيجية البنك 
الرامية اإىل توفري جتربة م�شرفية متميزة 
الأعمال  ق��ط��اع��ات  جميع  يف  ال��ع��م��الء  اإىل 
متكاملة  جم���م���وع���ة  ت����ق����دمي  خ�����الل  م����ن 
امل�شرفية  واملنتجات  املالية  اخل��دم��ات  م��ن 
املبتكرة. وبينما يتم تنفيذ عملية الندماج 
باجلدول  ال���ت���زام���اً  م��ت�����ش��ارع��ة  ب���خ���ط���وات 
الزمني املحدد، �شتوا�شل املجموعة تركيزها 
على احلفاظ على م�شتوى منو اأعمالها من 
ال��ع��م��الء وحتقيق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  خ��الل 

طموحاتهم وتطلعاتهم.

  2.782 مليار درهم اأرباح بنك اأبوظبي التجاري عن الن�سف الأول من العام 2019 

•• دبي-وام:

حافظت دبي على الدرجة اخلام�شة عاملياً يف “موؤ�شر تطوير املراكز 
البحرية الدولية« /ISCD/ وفق نتائج التقرير ال�شادر موؤخراً 
“�شينخوا”  ووكالة  وال�شحن  للتجارة  اإك�شتجينج”  “بالتيك  عن 
من  تتخذ  والتي  ال�شينية  القت�شادية  املعلومات  خلدمة  التابعة 
مدينة لندن مقراً لها .واأعرب �شعادة �شلطان اأحمد بن �شلّيم رئي�س 
“موؤ�ّش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلّرة بدبي” رئي�س “�شلطة 
مدينة دبي املالحية” عن فخره واعتزازه باختيار دبي للعام الثاين 
على التوايل �شمن اخلم�شة الأوائل عاملياً يف “موؤ�شر تطوير املراكز 
النوعي  الإجن���از  اأّن  اإىل  لف��ت��اً   ../ISCD/ ال��دول��ي��ة«  البحرية 
مدينة  “�شلطة  تقودها  التي  ال�شّباقة  اجلهود  نتاج  ج��اء  اجلديد 

من  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  نخبة  مع  بالتعاون  املالحية”  دبي 
القطاعني احلكومي واخلا�س لالرتقاء بتناف�شية وجاذبية القطاع 
القت�شادية  ال��ق��اع��دة  تنويع  رواف���د  اأح��د  ليكون  املحلي  البحري 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة  ال��روؤي��ة  م��ع  متا�شياً 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد 
دبي “رعاه اهلل” الذي وجه بدفع عجلة التنوع القت�شادي كونه 
ركيزة مهمة لبناء قاعدة �شلبة وم�شتدامة< وياأتي اختيار الإمارة 
كخام�س اأف�شل املراكز البحرية يف العامل للعام الثاين على التوايل 
تناف�شية عالية  به من مقومات  تتمتع  دامغ على ما  دليل  مبثابًة 
اأبرزها البنية التحتية املتطورة والإمكانات البحرية واللوج�شتية 
التجارة  التناف�شية املحفزة على  البيئة  امل�شتوى ف�شاًل عن  عاملية 
والأعمال وال�شتثمار واملناطق احلرة التي تقدم خدمات متكاملة 

تفوقت  دب��ي  اأّن  اإىل  التقرير  ال��ع��امل.واأ���ش��ار  يف  الأف�����ش��ل  ت�شاهي 
ال��ع��امل، مبا فيها روتردام  البحرية يف  امل��راك��ز  اأه��م  على ع��دد من 
وهامبورغ اللتني جاءتا يف املركزين ال�شاد�س وال�شابع على التوايل 
فيما ت�شدرت �شنغافورة القائمة للعام 2019 وجاءت هونغ كونغ 
 .2018 ثانياً ولندن ثالثاً و�شنغهاي رابعاً على غرار نتائج العام 
م��دع��وم��ًة مبحفظة  ع��امل��ي��اً  امل��رت��ب��ة اخلام�شة  دب��ي على  وح��اف��ظ��ت 
اللوج�شتية  واحل��ل��ول  املتطورة  البحرية  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة 
املبتكرة التي تعك�س جاذبية وتناف�شية و�شمولية التجمع البحري 
اأن احلفاظ على املرتبة اخلام�شة عاملياً  املحلي.واأ�شاف ابن �شلّيم 
توظيف  ملوا�شلة  قوية  دفعة  ميثل  الدولية  البحرية  املراكز  بني 
دبي  �شاأن  لإع��الء  التناف�شية  املقومات  وتعزيز  العالية  الإمكانات 
�شمن امل�شهد البحري العاملي وا�شعني ن�شب اأعينهم توفري ال�شبل 

الإقليميني والدوليني مبكونات  امل�شتثمرين  الالزمة لتعزيز ثقة 
والهند�شة  وامل���وان���ئ  ال�شحن  �شّيما  ل  امل��ح��ل��ي  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
وال��ت��دري��ب وخ��دم��ات ال��دع��م ال��ب��ح��ري ا���ش��ت��ن��اداً اإىل دع��ائ��م متينة 

قوامها البحث والتطوير والبتكار والتحول الذكي.
اأف�شل  بني  عاملياً  اخلام�شة  املرتبة  على  جم���ّدداً  دب��ي  تربع  وج��اء 
القيادة  من  الالحمدود  الدعم  نتيجة  العامل  يف  البحرية  املراكز 
دبي  مدينة  “�شلطة  تقودها  ال��ت��ي  ال�شّباقة  واجل��ه��ود  ال��ر���ش��ي��دة، 
اأعلى  وف��ق  واللوج�شتية  البحرية  املنظومة  لتطوير  املالحية” 
الت�شغيلية  الكفاءة  جوانب  بني  التكامل  وتعزيز  العاملية  املعايري 
مثالية جاذبة  بيئة  يوفر  ما  الآمنة  واملالحة  البحرية  وال�شالمة 
ملالك وم�شغلي ال�شفن وامل�شتثمرين الإقليميني والدوليني متا�شياً 

مع اأهداف “ا�شرتاتيجية القطاع البحري لإمارة دبي«.

اختتمت فعالياتها يف دبي وحطت رحالها يف ال�شارقة وعجمان والفجرية

الأكادميية ال�سيفية لل�سباب ت�ستهل جولتها يف عجمان بور�سة تثقيفية حول مهارات الإدارة املالية
•• دبي-الفجر: 

بالأن�شطة،  ح��اف��ل  اأ����ش���ب���وع  ب��ع��د 
ال�شيفية  الأك���ادمي���ي���ة  اأخ��ت��م��ت 
املوؤ�ش�شة  تنظمها  ال��ت��ي  لل�شباب 
يف  فعالياتها  لل�شباب  الحت��ادي��ة 
دبي، وانتقلت لتحط رحالها يف كل 
من ال�شارقة، وعجمان والفجرية، 
حيث عقدت يف م�شتهل جولتها يف 
الدكتور  معايل  بح�شور  عجمان 
بالهول  حميد  عبداهلل  بن  اأحمد 
ل�شوؤون  دول����ة  وزي����ر  ال��ف��ال���ش��ي، 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة، 
جل�شة تثقيفية عن اأهمية املهارات 
املهارات  اإح��دى  ُتعد  والتي  املالية 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  يف  الأ�شا�شّية 

للمهارات املتقّدمة.
وتخلل الور�شة التي قدمها �شعادة 
عبد النا�شر ال�شعايل، مدير اإدارة 
والتجارية  القت�شادية  ال�شوؤون 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 
الدويل ا�شتعرا�س مهارات الإدارة 
ال��ت��وظ��ي��ف الأمثل  امل��ال��ي��ة و���ش��ب��ل 
اأهداف  للم�شاهمة يف حتقيق  لها 
ومواجهة  ال��ت��ج��اري��ة  امل�����ش��روع��ات 
ال�����ت�����ح�����دي�����ات وك����ي����ف����ي����ة ات����خ����اذ 
يف  املتمثلة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال���ق���رارات 
املتابعة واملراقبة املالية والتحليل 
القوائم  واإع����داد  ل���الأداء  امل�شتمر 
املالية.وبهذه املنا�شبة، قال معايل 
الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد 
يف  “ن�شعى  ال��ف��ال���ش��ي:  ب��ال��ه��ول 

اإطار الربنامج الوطني للمهارات 
املتقّدمة اإىل اإلهام وتعزيز قدرات 
والبناء  ال�شاّبة  الوطنية  كوادرنا 
باملفاهيم  ت��زوي��ده��م  ع��رب  عليها 
جناحهم  ت�شمن  ال��ت��ي  والأدوات 
�شات  ومتّيزهم يف خمتلف التخ�شّ
ال��ع��ل��م��ّي��ة وال��ع��م��ل��ّي��ة. وه���و الأمر 
ال��ذي نحر�س على حتقيقه عرب 
��ات الأق����رب لهم  ال��ق��ن��وات وامل��ن�����شّ
اأهمية  وت��ك��م��ن  وله��ت��م��ام��ات��ه��م. 
ال��ت��ع��ري��ف ب���امل���ه���ارات امل���ال���ي���ة يف 
كونها مهارة اأ�شا�شية يف الربنامج 
املتقّدمة،  ل���ل���م���ه���ارات  ال���وط���ن���ي 
والذكاء  الفطنة  لرت��ب��اط  وذل��ك 
قدرات  مع  وثيق  ب�شكل  التجاري 
�شنع القرار يف العمل اأّياً كان نوعه 
يف كال القطاعني العام واخلا�س. 
»واأ�شاف: “ ن�شكر جهود املوؤ�ّش�شة 
والأكادميية  لل�شباب  الحت��ادي��ة 
تن�شيق  يف  لهم  التابعة  ال�شيفية 
ه���ذه اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ث��ق��ي��ف��ّي��ة، حيث 
يعك�س هذا الأمر حر�س املوؤ�ّش�شة 
التن�شيق بني  على رفع م�شتويات 
خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ش�����ش��ات ل��ت��ق��دمي كل 
الإماراتي،  لل�شباب  مفيد  هو  ما 
فرتة  ا���ش��ت��غ��الل  ع��ل��ى  وت�شجيعه 
بطريقة  قدراتهم  لبناء  ال�شيف 

فاعلة.« 
ال�شيفية  الأكادميية  وت�شتهدف 
لل�شباب الفئات العمرية املواطنة 
�شمن فئتي )7-14 عاماً( وفئة 
)15- 35 عاماً( من خالل اأكرث 

220 ور���ش��ة  مت عقدها اىل  من 
وال�شارقة  دب����ي  اإم�������ارة  يف  الن 
وم�شابقة  وال��ف��ج��رية   وع��ج��م��ان 
متخ�ش�س  وب����رن����ام����ج  ودورة 
يف ت���ط���وي���ر امل�����ه�����ارات وامل����ع����ارف 
وال��ه��واي��ات وجم���الت الحرتاف 
الثقافية  املجالت  �شمن خمتلف 
بال�شراكة  والرتفيهية  والعلمية 
العاملية  املوؤ�ش�شات  من  نخبة  مع 
برنامج  امل���رم���وق���ة.وي���ت�������ش���م���ن 
الأك���ادمي���ي���ة ال��ع��دي��د م���ن ور����س 
التدريبية  وال�����������دورات  ال���ع���م���ل 
ودع���م قدرات  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ال�������ش���ب���اب وال�����ش����ت����ف����ادة الأم���ث���ل 
للعمل  ف����راغ����ه����م  اأوق�����������ات  م�����ن 
م��واه��ب��ه��م وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
خ��ربات��ه��م و���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��م يف 
تركز  التي  امل��ج��الت  م��ن  العديد 
لل�شباب  الوطنية  الأجندة  عليها 
جاهزيتهم  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا 
م�شرية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
و�شناعة  والزده������������ار  ال����ت����ق����دم 

م�شتقبل اأف�شل.

ال�شارقة  اأجندة مزدحمة يف 
وعجمان والفجرية

وعقدت الأكادميية خالل جولتها 
ال�����ش��ارق��ة ور����س ع��م��ل ودروات  يف 
تثقيفية حول  تدريبية، وجل�شات 
ع���دد م���ن امل��و���ش��وع��ات مب���ا فيها 
اإىل  الفرن�شية،  اللغة  اأ�شا�شيات 
اإدارة  ح��ول  تدريبية  دورة  جانب 

والوظائف  الهند�شية،  امل�شاريع 
الهند�شة  مل���ج���الت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
والإيجابية  وال�شعادة  احل��دي��ث��ة، 
يف بيئة العمل، والأمان والت�شامح 
تطبيقات  ج��ان��ب  اإىل  ال��رق��م��ي، 
البنية  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
حول  توعية  وجل�شات  التحتية، 
التخطيط  الإل���ك���رتوين،  التنمر 
تطوير  و�شبل  ال�شخ�شي،  امل���ايل 
واإدارة  والب������ت������ك������ار،  الأف�������ك�������ار 
امل�شاركة  ثقافة  ال���ذات،  و  ال��وق��ت 
املجل�س  وان��ت��خ��اب��ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي وغ��ريه��ا من 
اإث�����راء  اإىل  ال���رام���ي���ة  الأن�������ش���ط���ة 
م��ع��ارف ال�����ش��ب��اب.وب��ال��ت��زام��ن مع 
ال�شارقة، وا�شتمل جدول فعاليات 
الأكادميية يف عجمان ور�س عمل 
والتذهيب،  ال��ع��رب��ي  اخل���ط  ع��ن 
وج���ل�������ش���ات ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع����ن اأن������واع 
بالنقرا�س،  امل���ه���ددة  ال��ك��ائ��ن��ات 
والروبوتات والأعمال امل�شتقبلية، 
وق�����ي�����م و�����ش����ل����وك����ي����ات امل�����واط�����ن 
عن  تدريبية  ودورات  الإم��ارات��ي، 
يف  وردت  كما  ال��ق��ي��ادة  خ�شائ�س 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  روؤي����ت����ي  ك���ت���اب 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”.  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
ا�شتعرا�س  اأي�����ش��اً  يتخللها  ك��م��ا 
ومهارات  املتميز،  امل��وؤل��ف  �شمات 
�شيدات  وم����ب����ادرة  ج���وج���ل،  م���ن 
القيادة  اإىل  بالإ�شافة  الأع��م��ال، 

الآمنة، واأ�شا�شيات التطّوع، وزايد 
املوؤ�ش�س.

يف  الأك��ادمي��ي��ة  اأج��ن��دة  وت�شمنت 
ال���ف���ج���رية ج��ل�����ش��ات ت���وع���ي���ة عن 
وتقنية  الل���ك���رتون���ي���ة  اجل���رائ���م 
املعلومات ، وور�شة تن�شيق الزهور، 
املربع،  ال��ك��ويف  اخل��ط  واأ�شا�شيات 
القيادية،  املواهب  اكت�شاف  ودورة 
وور�شة عمل حول مهارات تغليف 
الأفكار،  ت��ول��ي��د  واآل���ي���ة  ال��ه��داي��ا، 
واأ�شا�شيات  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف 
تدريبية  ودورات  اليابانية،  اللغة 
ح����������ول م��������ه��������ارات الإع�������الم�������ي 
الفريق،  ب��ن��اء  و�شبل  الإم���ارات���ي، 
واملحافظة على ال�شحة النف�شية، 

الإيجابية،  حول  توعية  وجل�شات 
وثقافة احرتام القانون.

مع  بالتعاون  معرفية  من�شة 
جهات و�شركات عاملية 

براجمها  الأك����ادمي����ي����ة  وت���ط���رح 
ب��ال�����ش��راك��ة م���ع نخبة  امل��ت��ن��وع��ة 
م����ن امل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ع���امل���ي���ة حول 
واملهارات  والثقافة،  التكنولوجيا، 
وال�شخ�شية،  والإداري����ة،  الفنية، 
من  جم���م���وع���ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
لكت�شاب  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة 
والتخطيط،  الوقت  اإدارة  مهارة 
والإبداع،  املناف�شة  على  وال��ق��درة 
لتجاربهم  اإجن���������ازات  واإ�����ش����اف����ة 

غر�س  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
ال��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة، وح��ف��زه��م على 
الإب�����������داع والإن�������ت�������اج والب����ت����ك����ار 
املهارات  من  بالعديد  وتزويدهم 
ال�شباب  يحتاجها  التي  وامل��ع��ارف 
واملهنية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م  يف 
يف  امل��واه��ب  اكت�شاف  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
�شتى املجالت، والرتكيز على بناء 
مبختلف  وال�شخ�شية  الإن�����ش��ان 

جوانبها.
عدد  اأن  اإىل  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
ال�����ش��رك��اء يف ه���ذا ال��ع��ام ب��ل��غ 70 
حكومية  ج���ه���ات  م����ن  ����ش���ري���ك���اً، 
و�شركات  وم��وؤ���ش�����ش��ات  وج��م��ع��ي��ات 
وم������راك������ز ت�����دري�����ب وم���������ش����ارف 

وو�شائل  وم��ع��اه��د  واأك���ادمي���ي���ات 
واأدباء  قياديني  اإىل جانب  اإع��الم 
وخم����رج����ني، ح��ي��ث ت�������ش���ارك كل 
من وزارة البنية التحتية، ووزارة 
الوطني  وال���ربن���ام���ج  ال�����ش��ح��ة، 
وموؤ�ش�شة  امل��ت��ق��دم��ة،  ل��ل��م��ه��ارات 
وط�����ن�����ي، وال����ه����ي����ئ����ة الحت�����ادي�����ة 
ووزارة  والإح�������ش���اء،  للتناف�شية 
التغري املناخي والبيئة، وموؤ�ش�شة 
لريادة  دبي  واأكادميية  الإم���ارات، 
الأعمال، وموؤ�ش�شة �شراع، و�شركة 
ولينكداإن،،  وت��وي��رت،  في�شبوك، 
و�شكاي نيوز عربية، وجمموعة اإم 
بي �شي، وجمموعة من ال�شركات 

واملوؤ�ش�شات الريادية يف الدولة.

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2019/743  تنفيذ �شرعي 
اىل املنفذ �شده/1- نرياج بهاي بريج موهان بهاي جمهول حمل القامة 
وميثله:�شمرية  ت��اجن��ا  ب��راك��ا���س  ���ش��وراج  التنفيذ/اني�شا  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  عبداهلل علي قرقا�س قد 
اح���وال   69/2019 رق���م  ال���دع���وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  وال���زام���ك 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  وامل�شاريف  والر�شوم  م�شلمني  غري  نف�س 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

7 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/4153  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  الخ�����ش��اب  ل�شناعة  1-ارتيجيناتو   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د حم��م��د اح��م��د ���ش��الح��ات ق��د اأقام 
 79800( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم 
الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   MB193241972AE:ال�شكوى
املوافق 2019/8/5 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

الإمارات تنفذ برناجما تدريبيا ل�سالح 300 �سيدة يف جمالت القيادة باإثيوبيا
•• اأدي�س اأبابا -وام:

اإثيوبيا موؤخرا برناجماً  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  اأطلقت �شفارة دولة 
مهارات  وتطوير  القيادة  �شيدة يف جمالت   300 وتاأهيل  لتمكني  تدريباً 
الأع���م���ال ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ت��ط��وي��ر ري����ادة الأع���م���ال ال��ت��اب��ع للحكومة 

الإثيوبية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اأدي�س ابابا.
ويركز الربنامج اأ الذي انطلق اخلمي�س ويختتم غدا يف العا�شمة الإثيوبية 
الالتي   ، الإثيوبي  املجتمع  يف  املحدود  الدخل  ذوات  الن�شاء  �شريحة  على 
تعزيز قدراتهن  اإىل  ، وبحاجة  ال�شغر  اأو متناهية  يدرن م�شاريع �شغرية 
م�شاريعهن  اإن�شاء  اإىل  ال�شاعيات  الن�شاء  وكذلك   ، التجارية  امل��ج��الت  يف 

اخلا�شة وبحاجة اإىل معرفة اأ�ش�س اإقامة م�شاريع جديدة.

ويهدف الربنامج اإىل متكني املراأة الثيوبية وتاأهيلها من اأجل الدخول اإىل 
�شوق العمل با�شتقاللية والعتماد على الذات وتعزيز قدرتها على املناف�شة 

والربحية ، مما �شيدعم جهود التنمية وحماربة البطالة يف اإثيوبيا.
احل�شرية  للتنمية  ال��دول��ة  وزي���ر   ، اأ�شفا  م�شفن  م��ع��ايل  ح�شرالربنامج 
والتعمري فى اثيوبيا وال�شيد احمد البدوي رئي�س ق�شم ال�شوؤون ال�شيا�شية 
والقت�شادية والإعالمية ب�شفارة دولة الإمارات العربية املتحدة يف اأدي�س 
اأبابا ، ورئي�س املكتب التمثيلي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اإثيوبيا 
، وم�شئولون من وزارة �شوؤون املراأة والطفل وال�شباب الإثيوبية وعدد من 

املدعوين.
وذك��ر البدوي اأن حكومة دول��ة الإم��ارات توؤمن بقوة امل��راأة ، وال��دور الذي 
ميكنها اأن تلعبه يف املجتمع م�شريا اىل ان امل��راأة يف دول��ة الإم��ارات تعترب 

منوذجاً يحتذى به ، حيث تلعب دوراً فاعاًل يف �شنع القرار ، كما اأن العديد 
دولة  ، مما جعل  ال��دول��ة  يف  القطاعات  تطوير خمتلف  رائ���دات يف  منهن 

الإمارات منوذجاً مثالياً يف املنطقة و�شائر انحاء العامل فى هذا ال�شدد .
، م�شيفاً  واإقليمياً وعاملياً  واأكد التزام دولة الإم��ارات بتمكني املراأة حملياً 
اأن الدولة تدعم و�شتوا�شل دعم خمتلف املبادرات والربامج لتمكني املراأة 
وامل�شاواة بني اجلن�شني يف العديد من البلدان مبا يف ذلك اإثيوبيا ، والتي 
ي�شكل هذا الربنامج التدريبي جزءاً منها.من جانبه ، اأ�شار معايل م�شفن 
اأ�شفا اإىل اأهمية الأعمال احلرة كمحرك للنمو القت�شادي ، وخلق فر�س 
القطاع  يلعب  اأن  ���ش��رورة  على  م�شددا  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  عمل 
 ، اثيوبيا  �شهدتها  التي  التغيريات  اإىل  ال�شاأن.واأ�شار  هذا  دوره يف  اخلا�س 
داعياً املراأة اإىل لعب دور قيادي يف البيئة اجلديدة يف البالد ، لأن متكني 

ومن�شف  اإىل جمتمع مزدهر  للو�شول  اأم��ر �شروري  كاملة  ب�شورة  امل��راأة 
و�شامل م�شيدا بدعم ال�شركاء الرئي�شيني لإثيوبيا وخا�شة دولة الإمارات 
العربية املتحدة ، يف جهود البالد لتطوير العمال احلرة.وي�شكل الربنامج 
مهارات  وتطوير  القيادة  جم��الت  يف  الثيوبية  امل���راأة  لتمكني  التدريبي 
الأعمال ، جزءاً من التزام دولة الإمارات العربية املتحدة بدعم متكني املراأة 
�شيا�شتها اخلارجية. وقد  اأرك��ان  اأحد  يعد  وال��ذي  وعاملياً،  واإقليمياً  حملياً 
دعمت �شفارة دولة الإمارات يف اإثيوبيا ، عددا من برامج التدريب التابعة 
ملنظمات غري حكومية عاملة يف جمال تنمية مهارات املراأة فيما تعاونت مع 
جهات اإماراتية اأخرى مثل املكتب التمثيلي لغرفة جتارة دبي يف اأدي�س اأبابا 
لعقد حلقة نقا�س حول دور �شيدات الأعمال يف ال�شتثمار والتجارة ، وذلك 

يف نوفمرب 2018 ، باأدي�س اأبابا.

بهدف تعزيز التعاون امل�شرتك بني الطرفني

مركز دبي املايل العاملي يختتم زيارة ا�سرتاتيجية رفيعة امل�ستوى اإىل الهند

وزير تطوير البنية التحتية زار احلدث يف يومه الأخري

مهرجان الذيد للرطب يختتم فعاليات مو�سمه الرابع بنجاح وي�ستقطب 40 األف زائر 

•• �ضنغافورة- وام:

اأكد �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س 
اأطر  تعزيز  اأهمية  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
التعاون مع وزارة البيئة واملياه ال�شنغافورية واملوؤ�ش�شات 
بقطاعي  املتعلقة  املجالت  يف  ال�شنغافورية  وال�شركات 
والنقل  الإن���ت���اج  ق��ط��اع��ات  �شيما يف  ل  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
الطاقة  ك��ف��اءة  وم�شاريع  املتجددة  والطاقة  وال��ت��وزي��ع 

وال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي.ج���اء ذل����ك خ����الل ل��ق��ائ��ه معايل 
ال�شنغافوري  واملياه  البيئة  وزير  الكفلي  ذو  ما�شاجو�س 
ال��ت��ج��ارب وامل��م��ار���ش��ات العاملية  اأف�����ش��ل  ت���ب���ادل  ل��ب��ح��ث 
يف جم���ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ن��ظ��ي��ف��ة وال���ش��ت��دام��ة.
والربامج  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  اأه��م  الطاير  وا�شتعر�س 
الر�شيدة  القيادة  لروؤية  حتقيقاً  الهيئة  بها  تقوم  التي 
المارات  مئوية  مع  الهيئة  ا�شرتاتيجية  تتواءم  حيث 

. 2071 وروؤية المارات 2021 وخطة دبي 2021 

كهرباء دبي تبحث تعزيز التعاون مع نظرياتها يف �سنغافورة

•• دبي-الفجر: 

ولية  اإىل  الر�شمية  زي��ارت��ه  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  اختتم 
حمافظ  كاظم،  عي�شى  �شعادة  برئا�شة  الهندية،  ماهارا�شرتا 
ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�س  اأم����ريي،  وع���ارف  امل���ايل،  امل��رك��ز 
اللقاءات  م��ن  ن��اج��ح��ة  �شل�شلة  ع��ق��ده��م��ا  ب��ع��د  امل����ايل،  امل��رك��ز 
امل�شتثمرين  امل�����ش��ت��وى م��ع ع���دد م��ن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ال��ي��ة 

وممثلي ال�شركات الهندية.
العاملي  املايل  دبي  مكانة مركز  على  ال�شوء  الزيارة  و�شّلطت 
الهندية  لل�شركات  متميزة  وحم��ط��ة  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً  ب�شفته 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  عملياتها  تو�شيع  اإىل  الطاحمة 
ت��ن��اول��ت ه���ذه الجتماعات  اآ���ش��ي��ا، ح��ي��ث  واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
اخلطط ال�شرتاتيجية وخارطة النمو اخلا�شة باملركز، كما 
املالية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  �شراكات  يف  وبحثت 
�شراكة  اإىل  امل��ايل  املركز  ل  تو�شّ ذل��ك،  اإىل  اإ�شافة  الهندية. 
ناجحة مع موؤ�ش�شة فيليب كابيتال للخدمات املالية املتكاملة، 
ال�شركات  وق��ادة  الأع��م��ال  رّواد  اإ���ش��راك جمموعة من  بهدف 
التحتية  البنى  بينها  م��ن  املتنوعة،  القطاعات  م��ن  ع��دد  يف 
والت�شنيع  وال�����ش��ي��ارات  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  والإن�����ش��اءات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ن��ف��ط وال���غ���از وال�����ش��ي��اف��ة. خ����الل هذه 
اأي�شاً فر�س ال�شوق التي تنتظر  اجلل�شة، ناق�س املركز املايل 

بتقدمي منظومة  اإلتزامه  وتاأكيد  املركز،  العائلية يف  املكاتب 
�شة لبيئة الأعمال واإطار تنظيمي متطّور لها، ف�شاًل  متخ�شّ
عن توفري خدمات الدعم ال�شاملة مل�شاعدة ال�شركات العائلية 

على العمل بنجاح يف املنطقة. 
تكنولوجيا  دائ��رة  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  الزيارة  وتكّللت 
امل��ع��ل��وم��ات ل���دى ح��ك��وم��ة ولي���ة م��اه��ارا���ش��رتا، ح��ي��ث حّددت 
املتبادل لرعاية  الدعم  الطرفني يف جمال  التفاق بني  اأطر 
اأ�شواق  يف  املالية  التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  النا�شئة  ال�شركات 
منظومات  ت��ط��وي��ر  عملية  تي�شري  ج��ان��ب  اإىل  م��ن��ه��م��ا،  ك���ّل 
ب��ه��م��ا م���ن خ����الل التعاون  ���ة  امل��ال��ي��ة اخل���ا����شّ ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واملرنة  املبتكرة  الرتخي�س  عمليات  وُتتيح  امل��وارد.  وم�شاركة 
التي يعتمدها املركز املايل لل�شركات الهندية العاملة يف قطاع 
التكنولوجيا املالية الفر�شة لتو�شيع نطاق اأعمالها يف جميع 
اأنحاء املنطقة من خالل توفري حلول خم�ش�شة لدعم منّوها 

يف الأ�شواق النا�شئة �شريعة النمو. 
وبهذا ال�شدد، قال عارف اأمريي، الرئي�س التنفيذي ل�شلطة 
ولية  حكومة  مع  �شراكتنا  “تعزز  العاملي:  امل��ايل  دب��ي  مركز 
الأعمال  جم��ال  يف  والتعاونية  القوية  العالقة  ماهارا�شرتا 
ب��ني دب���ي وال��ه��ن��د، ف�����ش��اًل ع��ن ال��ه��دف ال���ش��رتات��ي��ج��ي ملركز 
دبي املايل العاملي يف قيادة م�شتقبل القطاع املايل من خالل 
التكنولوجيا  �شركات  اأثبتت  لقد  مواتية.  اأعمال  بيئة  توفري 

امل��ال��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة ري��ادت��ه��ا يف ه���ذا امل��ج��ال، مم��ا ي��وف��ر فر�شة 
ال�شعيد عاملياً.  على هذا  قيادياً  دوراً  لتلعب  للمنطقة  مهمة 
ونحن حري�شون على تعزيز هذا النمو من خالل ال�شراكات 
الدولية ال�شرتاتيجية، وتبادل املعرفة مع املوؤ�ش�شات العامة 
التي ت�شاطرها الراأي مثل حكومة ولية ماهارا�شرتا. ون�شعى 
البتكار  جم��ال  يف  املتاحة  الفر�س  ت�شهيل  على  معاً  للعمل 
املزدهرة  املالية  التكنولوجيا  �شناعة  يف  الفاعلة  لل�شركات 
وت�شم  اآ�شيا«.  وجنوب  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 
دبي  مبركز  اخلا�شة  ال�شاملة  املالية  التكنولوجيا  منظومة 
املايل العاملي م�شّرَعني ناجحني من “فينتك هايف” اخلا�شة 
ويقوم الربناجمان  باملركز املايل و “�شتارت اأب بوت كامب”، 
واإتاحة  النا�شئة،  لل�شركات  والنمو  الأول��ي��ة  امل��راح��ل  ب��دع��م 
التمويل لأن�شطة التكنولوجيا املالية مببلغ ي�شل اإىل 100 
ترخي�س  خ��ي��ارات  توفري  ع��ن  ف�شاًل  اأم��ري��ك��ي،  دولر  مليون 
من  اأك��رث  ي�شم  م��ايل  وجمتمع  تطلعية،  وقوانني  مدعومة، 
منها   80 من  اأك��رث  تعمل  وعاملية،  اإقليمية  �شركة   2،100
يف جمالت متعلقة بالتكنولوجيا املالية، ما ُيحّول مركز دبي 

املايل العاملي اإىل من�شة لالنطالق نحو النمو. 
من جانبه، قال اإ�س. يف. اآر. �شرينيفا�س، الأمني العام لدائرة 
تكنولوجيا املعلومات يف حكومة ولية ماهارا�شرتا: “تت�شارك 
حكومة ولية ماهارا�شرتا ذات الأهداف مع مركز دبي املايل 

العاملي يف رعاية اجليل املقبل من البتكارات التي �شُت�شهم يف 
التمكني املايل والتقدم التكنولوجي عرب منظومة اخلدمات 
الراهن  الوقت  يف  امل��ايل  دب��ي  مركز  وي�شم  ال�شاملة.  املالية 
وال�شركات  وال��ب��ن��وك  املالية  املوؤ�ش�شات  م��ن   100 م��ن  اأك��رث 
ال�شراكة  ه��ذه  ب��اأن  ونثق  املتخ�ش�شة،  الهندية  ال�شت�شارية 
املالية  التكنولوجيا  جم��الت  يف  التعاون  فر�س  م��ن  �شتعزز 

والبتكار«.
100 �شركة مالية  وي�شم مركز دبي املايل العاملي اأكرث من 
بنك‘  اآي  �شي  اآي  �شي  ’اآي  مثل  هندية،  ا�شت�شارية  ومكاتب 
اإي�شت‘  م��ي��دل  ب��ن��ك  و’هندوجا  اإنديا‘  اأوف  ب��ن��ك  و’�شتيت 

و’بنجاب نا�شيونال بنك‘ و’بنك اأوف بارودا‘ و’يونيون بنك 
اأوف اإنديا‘ و’اإت�س دي اإف �شي بنك‘ و’كانارا بنك‘ و’اأك�شي�س 
و�شركات  كابيتال‘؛  و’فيليب  اإ�س‘  اإف  اآن���د  اإل  و’اآي  بنك‘ 
اإدارة الرثوات والأ�شول مثل ’اآي اآي اإف اإل‘ لإدارة الرثوات 
ن ليف‘ لإدارة الأ�شول و’يو تي اآي  اخلا�شة و’اأديتا بريل �شَ
اإنرتنا�شيونال‘ و’اإل اآند تي كابيتال ماركيت�س‘ و’اإينام‘ لإدارة 
الأ�شول و’تاورو�س ويلث‘ و’جرينالند‘ لإدارة ال�شتثمارات‘ 
نيو  ’ذا  مثل  التاأمني  �شركات  جانب  اإىل  كابيتال‘،  و’كيتارا 
اإنديا اأ�شوران�س‘ و’اإت�س دي اإف �شي اإنرتنا�شيونال ليف اآند 

ري اإن�شوران�س‘.

•• ال�ضارقة-الفجر:

ال�شبت  الأول  اأم�����س  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  اخُتتمت 
الذيد  “مهرجان  م��ن  ال���راب���ع  امل��و���ش��م  ف��ع��ال��ي��ات 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نّظمته  ال��ذي  للرطب”، 
اجلديد،  الذيد”  اك�����ش��ب��و  “مركز  يف  ال�����ش��ارق��ة 
زائ��ر على  األ��ف   40 يناهز  م��ا  با�شتقطاب  وجن��ح 

مدى اأيامه الأربعة.
و�شهد املهرجان توزيع 362 جائزة نقدية وعّينية 
امل�شاركني يف م�شابقات  بقيمة مليون درهم، على 
املزاينة ال�شت التي اأقيمت على مدار اأيام املهرجان، 
وعلى الفائزين بال�شحوبات اليومية التي اأجرتها 
والعار�شني. ال��زوار  اإ�شعاد  ال�شارقة بهدف  غرفة 
و�شارك يف املهرجان اأ�شحاب مئات مزارع النخيل 
اأ�شفى على  اإم��ارات الدولة، وهو ما  من خمتلف 
م�شابقات املزاينة اأجواء حما�شية ات�شمت بالإثارة 

والبهجة وروح الود، وهو ما �شّكل منا�شبة وطنية 
لالحتفاء مبا جادت به اأر�س الإمارات من خريات 

خالل املو�شم احلايل.
بلحيف يزور املهرجان

زي���ارة معايل  الأخ���ري،  امل��ه��رج��ان يف يومه  و�شهد 
ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د بلحيف 
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، حيث جال 
ُي��راف��ق��ه ���ش��ع��ادة حممد اأحمد  يف اأروق����ة امل��ع��ر���س 
اأمني العو�شي مدير عام غرفة ال�شارقة، وح�شر 
التقى عدداً  وامل�شابقات، كما  الفعاليات  عدداً من 
مثنياً  املنتجة،  والأ�شر  واملزارعني  العار�شني  من 
وحجم  التنظيم  م�شتوى  على  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  يف 
املهرجان  زار  ك��م��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات.  امل�����ش��ارك��ة ومت��ي��ز 
عدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني من خمتلف اإمارات 
الوفود  من  كبرية  جمموعة  جانب  اإىل  ال��دول��ة، 

ال�شعبية واملوؤ�ش�شية وال�شياحية وجمعيات اأهلية.

جمتمع واقت�شاد م�شتدام
رئي�س  العوي�س  �شلطان  ع��ب��داهلل  �شعادة  واأع���رب 
ال�شارقة،  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  وتقديرها  الغرفة  �شكر  عن 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة، على دعمه  اإم��ارة  الأعلى حاكم  املجل�س 
ال���الحم���دود لأن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ال��غ��رف��ة ومن 
ل��ل��رط��ب، وال��ت��ي ترمي  ال��ذي��د  �شمنها م��ه��رج��ان 
الأعمال  ق��ط��اع��ات  ازده����ار  ت�شهيل  اإىل  جميعها 
بال�شارقة وتعزيز قدراتها، مبوازاة احلفاظ على 
امل�شاحات  وزي���ادة  البيئة  وحماية  الأج���داد  ت��راث 
واقت�شاد  جمتمع  ب��ن��اء  اإىل  و���ش��وًل  اخل�����ش��راء، 
م�شتدام.وهناأّ العوي�س كافة امل�شاركني والفائزين 
اأن جودة حما�شيل  املزاينة، معترباً  يف م�شابقات 
ال��رط��ب ال��ت��ي ُع��ر���ش��ت خ���الل امل��ه��رج��ان تعك�س 
باأهمية  امل��زراع��ني  ل��دى  املتقدم   الوعي  م�شتوى 

�شجرة النخيل على ال�شعيدين الثقايف والرتاثي 
من جهة، وعلى ال�شعيد القت�شادي والجتماعي 
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ����ش���واء ك��م�����ش��در دخ����ل لآلف 
قطاع  يف  لال�شتثمار  جمزية  كفر�س  اأو  الأُ���ش��ر، 
ال�شناعات الغذائية، ُم�شيداً بجهود كافة اجلهات 
التنظيمية  اللجنة  الغرفة ومع  التي تعاونت مع 
فيه  ملا  الرابع،  املو�شم  اأج��ل جناح  للمهرجان من 
املجتمع  و�شعادة  خرياته  وا�شتدامة  الوطن  خري 

والأجيال املقبلة.  
وحدة الروؤية والأهداف

م���ن ج��ان��ب��ه، اأث���ن���ى ���ش��ع��ادة حم��م��د اأح���م���د اأمني 
تعاون  على  ال�شارقة،  غرفة  ع��ام  مدير  العو�شي 
ك��اف��ة ���ش��رك��اء امل��ه��رج��ان م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات وجهات 
اإدارة  جل��ن��ة  بال�شكر  وخ�����س  وخ��ا���ش��ة،  حكومية 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
ل��ل��رط��ب على  ل��ي��وا  ب��اأب��وظ��ب��ي ممثلة مب��ه��رج��ان 

بو�شفه  للرطب  ال��ذي��د  م��ه��رج��ان  يف  م�شاركتها 
وهو  عذج”،  اأك��رب  ل�”م�شابقة  الر�شمي  ال��راع��ي 
ما يعك�س وحدة الروؤية والأه��داف جلهة تطوير 
القطاع الزراعي يف الدولة، واحلفاظ على �شجرة 
النخيل انطالقاً من رمزيتها الثقافية والرتاثية، 
على  واحليوية  امل��ادي��ة  لقيمتها  تقديراً  وك��ذل��ك 
امل�شتوى القت�شادي وال�شناعي والتجاري ودورها 

يف تعزيز الأمن الغذائي الإماراتي.
اأهمية متنامية

مدير  الطنيجي  م�شبح  حممد  ق��ال  جهته،  من 
فرع غرفة ال�شارقة يف الذيد من�شق عام مهرجان 
اأث��ب��ت يف مو�شمه  امل��ه��رج��ان  اإن  ل��ل��رط��ب،  ال��ذي��د 
الرابع اأهميته املتنامية بالن�شبة ل�شريحة وا�شعة 
اأ�شحاب املزارع على م�شتوى الدولة عموماً،  من 
وهو  اخل�شو�س،  وج��ه  على  ال�شارقة  اإم���ارة  ويف 
ما انعك�س من خالل حجم امل�شاركة يف م�شابقات 

التي  ال��زوار  اأع��داد  ويف  الأوىل،  بالدرجة  املزاينة 
ناهزت الأربعني األف زائر مقارنة مع العام املا�شي 
الذي �شهد زيارة نحو 30 األف زائر، لفتاً اإىل اأن 
ال��ي��وم��ني الأخ���ريي���ن م��ن امل��ه��رج��ان ���ش��ه��دا اأعلى 
ن�شبة اإقبال من جانب اجلمهور حيث تزامنا مع 

عطلة نهاية الأ�شبوع.
ك��م��ا ���ش��ه��د ال���ي���وم الأخ�����ري ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن يف 
غرفة  رئي�س  �شعادة  قام  حيث  املزاينة،  م�شابقات 
زياد  �شعادة  بح�شور  الفائزين،  بتكرمي  ال�شارقة 
و�شعادة  ال��غ��رف��ة،  اإدارة  جمل�س  ع�شو  اهلل  خ��ري 
و�شمل  امل��ه��رج��ان.  ع���ام  ومن�شق  ال��ع��ام،  م��دي��ره��ا 
لتمر  احل�شيل  “م�شابقة  يف  الفائزين  التكرمي 
و”م�شابقة اأجمل خمرافة رطب” التي  النغال”، 
خ�ش�شت للن�شاء، و”مزاينة رطب كبار املواطنني” 
باإمارة  الو�شطى  املنطقة  مل��زارع  خ�ش�شت  والتي 

ال�شارقة.

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/2593  جتاري جزئي
����س.م.ح جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1-اك�شبلور ذا ون���درز  اىل 
حمدودة(  م�شوؤولية  ذات  )�شركة  ال�����ش��ي��ارات  لتاأجري  دب��ي  املدعي/�شركة  ان 
الدعوى مو�شوعها  اأقام عليك  املطوع قد  وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )450255(درهم والر�شوم وامل�شاريف 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ ال���ش��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى ال�����ش��داد التام 
الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���ش��م��ول 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/7/29 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدع�ى رقم 2019/1403  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- كالمبفري برايان للمقاولت الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول 
يف    2019/6/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة دبي لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائة و�شتة وع�شرين الف و�شبعمائة وت�شعة وثمانني درهم 
وخم�شة و�شبعني فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 
2019/2/11 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدع�ى رقم 2019/1833  جتاري جزئي

نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  املنامة  هايربماركت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/16  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بان  عليها  املدعي  بالزام  حم��دودة(  م�شوؤولية  )ذات  �شترييالك  البان  ل�شالح/�شركة 
ب�شيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�شافا  دره��م   )673.938( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي 
قدرها 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2018/12/9 وحتى 
متام ال�شداد والزمت املدعي عليها بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل عن اختيار جمموعة 
العاملية للعمل على تنفيذ جمموعة  ال�شركات  من 
جهات   3 م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�شتقبلية  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
م�شاركة �شمن املرحلة الأوىل من الدورة ال�شاد�شة 

مل�شرعات دبي امل�شتقبل.
من  �شركات   9 اختيار  املرحلة  ه��ذه  �شهدت  حيث 
خمتلف اأنحاء العامل جنحت باإيجاد حلول مبتكرة 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  متنوعة  ملجموعة 
���ش��رط��ة دب����ي وه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ش���الت بدبي 
اخلدمات  مثل  القطاعات  خمتلف  يف  وات�����ش��الت 
والت�شالت  ال��ع��م��الء  وخ��دم��ة  وال��ن��ق��ل  الأم��ن��ي��ة 

والذكاء ال�شطناعي والتحول الرقمي وغريها.
لت�شميم  التنفيذي  امل��دي��ر  الفال�شي  �شعيد  واأك���د 
للم�شتقبل،  دب��ي  موؤ�ش�شة  يف  امل�شتقبل  ومن�شات 
ب��ني اجل��ه��ات احلكومية  امل��ث��م��ر  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اأن 
ت�شريع  ي�شكل خطوة جديدة يف م�شرية  واخلا�شة 
الإجن������ازات وت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة، م��ا يوؤكد 
لتوظيف  متكاملة  جت��رب��ة  ت��ق��دمي  يف  دب���ي  جن���اح 
التكنولوجيا احلديثة وتقدمي خدمات �شباقة تلبي 
اأعلى  وف��ق  وال��ق��ادم��ة  احل��ال��ي��ة  املتطلبات  خمتلف 

املعايري العاملية.
م�شاريع �شرطة دبي

وت�شمل قائمة ال�شركات التي مت اعتماد م�شاريعها 
ال�شاد�شة  ال�������دورة  م���ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ���ش��م��ن 
نايان  ���ش��رك��ة  امل�شتقبل،  دب���ي  م�����ش��رع��ات  ل��ربن��ام��ج 
دبي  ���ش��رط��ة  م��ع  �شتعمل  ال��ت��ي   )NAYAN(
حلول  با�شتخدام  املرورية  املخالفات  مراقبة  على 
ال��ت��ع��ه��ي��د اجل��م��اع��ي جل��م��ع ال��ب��ي��ان��ات م��ن الطرق 
ومعاجلتها وتقييمها وتزويد ال�شائقني مبعلومات 

حول الطرق التي �شي�شريون عليها.
ك��م��ا ���ش��ت��ت��ع��اون ���ش��رط��ة دب����ي م���ع ���ش��رك��ة �شبي�س 
تقدم  ال��ت��ي   )Space Imaging( اإميجينغ 
ترتاوح  واخل��دم��ات  املنتجات  من  كاملة  جمموعة 
م��ن ج��م��ع ال�����ش��ور وم��ع��اجل��ت��ه��ا اإىل ت��وف��ري حلول 
املتخ�ش�شة  احلا�شوبية  والربامج  البيانات  قواعد 
ا�شتباقية للجوانب  واملتطورة بهدف توفري حلول 

الأمنية.
حلول مبتكرة من هيئة الطرق واملوا�شالت

يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  �شتعمل  جانبها  ومن 
دبي مع �شركة بيم كار )Beemcar( املتخ�ش�شة 
م�شتقبلية  تقنيات  لتطوير  النقل  حلول  قطاع  يف 
ببناء  املرتبطة  والتكلفة  الوقت  تقليل  يف  ت�شاعد 

التنقل.  وو�شائل  للطرق  التحتية  البنية  و�شيانة 
كوانت�شتامب  ���ش��رك��ة  م���ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ش��ت��ت��ع��اون  ك��م��ا 
احللول  يف  املتخ�ش�شة   )Quantstamp(
والر�شد  الأداء  الذكية لتطوير م�شتويات  الأمنية 

والتنفيذ.
حتديات م�شتقبلية يف قطاع الت�شالت 

هذه  يف  م�شاركتها  خ��الل  اأي�شاً  ات�شالت  واأعلنت 
���ش��رك��ات عاملية مب��ا يف   5 ال����دورة ع��ن تعاونها م��ع 
املتخ�ش�شة   )Elmodis( اإملودي�س  �شركة  ذل��ك 
الآلت  وت�شغيل  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة  تعزيز  يف 
من  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  ال��ت��ي  ال�شناعية 
خ���الل ت��ق��دمي ح��ل��ول وب��رجم��ي��ات ���ش��ام��ل��ة متّكن 
امل�شنعني وامل�شتخدمني النهائيني من مراقبة اأداء 
اأجهزتهم عن ُبعد، وجمع البيانات الالزمة لتقليل 
وحت�شني  الأ���ش��ول  عمر  وزي���ادة  الطاقة  ا�شتهالك 
ت�شعى  ال�شيانة.كما  تكاليف  وتقليل  الإن��ت��اج��ي��ة 
ات�����ش��الت م��ن خ���الل ت��ع��اون��ه��ا م��ع ���ش��رك��ت��ي اوبن 
واأودي�س   )OpenLedger ApS( ليدجر 
حلول  توظيف  اإىل   )Audace Labs( لب�س 
البلوك ت�شني واإنرتنت الأ�شياء لتطوير حلول اإدارة 
وم�شتوى  الت�شغيلية  العمليات  وك��ف��اءة  املوظفني 
اخلدمات التي تقدمها.كما �شيتم العمل اأي�شاً مع 

جمال  يف  املتخ�ش�شة   )Ourea( ك��وي��را  �شركة 
اإدارة  ل�شركات  ال��رائ��دة  الربجميات  حلول  توفري 
 )Abiquo( اآبيكيو الرثوات اخلارجية، و�شركة 
الرائدة يف تطوير احللول ال�شحابية واإدارة البنية 
التحتية وحت�شني جوانب اإدارة املخاطر والمتثال.

م�شاركة وا�شعة
امل�شتقبل  دبي  مل�شرعات  ال�شاد�شة  ال��دورة  اأن  ُيذكر 

ت�شهد م�شاركة 30 �شركة نا�شئة وطنية وعاملية من 
املتحدة  والوليات  املتحدة  واململكة  الإم��ارات  دولة 
وفنلندا  وبولندا  وال��دمن��ارك  وا�شبانيا  الأمريكية 
و�شنغافورة  وال��ي��اب��ان  وت�شيلي  وال��ه��ن��د  وف��رن�����ش��ا 
اإيجاد  و�شريالنكا وال�شويد واأوكرانيا �شتعمل على 
حلول مبتكرة ملجموعة من التحديات التي اأطلقتها 

موؤخراً 7 جهات حكومية يف دبي.

فر�شة  امل�شتقبل  دب���ي  م�����ش��رع��ات  ب��رن��ام��ج  وي��ق��دم 
مثالية للعمل لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه 
قطاعاتها وتقدمي مناذج مبتكرة ميكن من خاللها 
الرتقاء مب�شتوى خدماته، ويجمع الربنامج بني 
ل�شتك�شاف  دب��ي  يف  احلكومية  واجلهات  ال�شركات 
لإيجاد  وتوظيفها  وت��ط��وي��ره��ا  امل�شتقبل  تقنيات 

حلول ملختلف التحديات واخلدمات.

يف اإطار املرحلة الأوىل من الدورة ال�شاد�شة مل�شرعات دبي امل�شتقبل

جديدة من امل�ساريع امل�ستقبلية يف دبي جمموعة  تعلن  عاملية  �سركات  و9  حكومية  جهات   3

باملئة ن�سبة منو الرخ�س اجلديدة   24
يف اقت�سادية راأ�س اخليمة

مطار دبي الدويل ي�ستقطب خام�س �سركة 
طريان هندية وي�سيف وجهة جديدة اإىل الهند

الأحوا�س اجلافة تبني نظاما لتحويل التيار اجلهد العايل املرتد د للمن�سات البحرية ب�سعة 700 ميجاواط 

2019 من  الأول  الن�سف  خالل  عجمان  عقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليار   4.5
•• عجمان-وام:

والتنظيم  الأرا����ش���ي  دائ���رة  ع��ن  ال�����ش��ادر  ال��ع��ق��اري  التقرير  ك�شف 
الن�شف  خ��الل  العقارية  الت�شرفات  قيمة  اأن  عجمان  يف  العقاري 
درهم  م��ل��ي��ار   4.5 ن��ح��و  بلغت   2019 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
م�شجلة زيادة اكرث من ال�شعف عن نف�س الفرتة من العام املا�شي 
حيث كان حجم التداولت العقارية خالل الن�شف الأول من العام 
2018 نحو 2 مليار درهم وهو موؤ�شر اإيجابي يعك�س و�شع ال�شوق 
العقاري ومدى جاذبيته لال�شتثمارات املحلية والأجنبية التي قدر 
عددها بنحو الفني و430 عملية ا�شتثمارية خالل الن�شف الأول 
من العام اجلاري.واأكد ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س 
العقاري  ال�شوق  اأن  العقاري يف عجمان  والتنظيم  الأرا���ش��ي  دائ��رة 

والبنايات والوحدات  الأرا�شي  وا�شعا على  اقبال  ي�شهد  الإم��ارة  يف 
تتمتع  ملا  نظراً  وذل��ك  احلر  التملك  م�شاريع  يف  اجلاهزة  العقارية 
اأمني واقت�شادي واجتماعي  به من بنية حتتية ع�شرية وا�شتقرار 
ب�شكل  امل�شتثمرين  حقوق  على  حتافظ  التي  القوانني  وا�شتحداث 
اأدائه  اإيجابا على  انعك�س  العقاري زخما  القطاع  اك�شب  خا�س مما 
الأموال  روؤو���س  اأ�شحاب  ا�شتقطاب  العوامل يف  تلك  �شاهمت  حيث 
لال�شتثمار يف امارة عجمان.واأو�شح اأن ال�شوق العقاري يف عجمان 
اأهمها  ع��وام��ل  ع���دة  اإىل وج���ود  ن��ظ��راً  م��ل��ح��وظ  ب��ا���ش��ت��ق��رار  يتمتع 
امل�شرتكة  امللكية  اأط��راف  التي حتمي جميع  والت�شريعات  القوانني 
امل�شتثمرين  تبنتها حكومة عجمان حلماية حقوق  التي  واملبادرات 
واملالك ف�شال عن ت�شليم عدد من امل�شاريع ال�شخمة التي �شاهمت 
اأن  اىل  ..م�����ش��ريا  التحتية  والبنية  اخل��دم��ات  م�شتوى  حت�شني  يف 

الدائرة ت�شعى اإىل حتقيق الريادة العقارية العاملية والتميز يف اإ�شعاد 
املتعاملني من خالل تقدمي خدمات تناف�شية وخلق بيئة ا�شتثمارية 

م�شتدامة ت�شمن حقوق الأطراف املعنية كافة.
واأكد ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي �شعي الدائرة نحو حتقيق 
ال�شتثمار  بيئة  حت�شني  ح��ول  املتمحورة  ال�شرتاتيجية  الأه���داف 
يف  التناف�شية  وتعزيز  القت�شادي  النمو  يف  للم�شاهمة  ال��ع��ق��اري 
كفاءات  ومتكني  تنمية  اإىل  بالإ�شافة  العقارية  الأم��الك  ت�شجيل 
القطاع العقاري.واأ�شاف اأن الدائرة حتر�س على �شمان ال�شفافية 
الريادة  لتحقيق  احلكومية  ال��ك��ف��اءة  وتعزيز  ال��ع��ق��اري  ال�شوق  يف 
اإم��ارة عجمان ت�شهد رواج��ا ومن��وا ملحوظني بف�شل  اأن  ..م��وؤك��دا 
اجلهود املتوا�شلة التي تبذلها حكومة عجمان يف �شبيل دفع عجلة 
للم�شتثمرين  املمكنة  الت�شهيالت  ك��ل  وت��وف��ري  القت�شادي  النمو 

املجال  يف  املتاحة  ال�شتثمار  بفر�س  وتعريفهم  الأع��م��ال  ورج���ال 
العقاري حيث مت اطالق العديد من املبادرات منها خدمة احلا�شبة 
العقاري والتي �شممت لإعطاء قيمة تقديرية لالأرا�شي الف�شاء يف 
امارة عجمان بطريقة مبتكرة مربوطة مبا�شرة بنظام الت�شرفات 
العقارية وت�شمن التحديث امل�شتمر على اأ�شعار ال�شوق العقاري من 

خالل املوقع الر�شمي للدائرة اأو تطبيقها الذكي.
مهم  دور  لهم  العقارية  واملكاتب  العقاريني  الو�شطاء  اأن  واأو���ش��ح 
ب��اح��رتاف��ي��ة وك��ف��اءة مثمنا  ال��ع��ق��اري ويعملون  ال�����ش��وق  ان��ع��ا���س  يف 
واملكاتب  العقاريني  واملطورين  ال��دائ��رة  ل�شركاء  الإيجابي  ال��دور 
العقارية يف متكني الدائرة من حتقيق اأهدافها الرامية لتح�شني 
لإمارة  القت�شادي  النمو  يف  وامل�شاهمة  العقاري  ال�شتثمار  بيئة 

عجمان.

•• دبي-الفجر:

الإم������ارات لأنظمة  اأع��ل��ن��ت م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأكرب  “اإمباور”،  امل��رك��زي  ال��ت��ربي��د 
م�����زود خل���دم���ات ت���ربي���د امل��ن��اط��ق يف 
اجلمعية  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال����ع����امل، 
الأمريكية لهند�شة التربيد والتدفئة 
عن   ،  )ASHRAE(الدولية
الإر�شادي  ال��دل��ي��ل  م��ن  ن�شخ  ت��وزي��ع 
اأن���ظ���م���ة تربيد  ل��ت�����ش��م��ي��م  ال���ع���امل���ي 
دبي  يف  اجلامعات  كافة  على  املناطق 
لديها  ال���ت���ي  الأخ�������رى،  والإم���������ارات 

اأق�شام الهند�شة املكانيكية.
ياأتي  ذل��ك  اأن  “اإمباور”،  واأو�شحت 
ثقافة  وتعزيز  لن�شر  خطتها  �شمن 
اأن��ظ��م��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق حم��ل��ي��اً، بني 
طالب اجلامعات، وحتفيز اجلامعات 
املناطق  ت��ربي��د  اأن��ظ��م��ة  اإدراج  ع��ل��ى 
اإ�شافة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة،  امل��ن��اه��ج  �شمن 
دبي  ا�شرتاتيجية  وتنفيذ  دع��م  اإىل 

املتكاملة للطاقة النظيفة«.
الرئي�س  ���ش��ع��ف��ار،  ب���ن  اأح���م���د  وق����ال 
لأنظمة  الإم��ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
اإن  “اإمباور”،  امل����رك����زي  ال���ت���ربي���د 
لت�شميم  العاملي  الإر�شادي  “الدليل 
�شيوفر  امل����ن����اط����ق،  ت���ربي���د  اأن���ظ���م���ة 
تدر�س  التي  اجل��ام��ع��ات،  يف  للطالب 

امليكانيكية،  ال��ه��ن��د���ش��ة  ت��خ�����ش�����ش��ات 
جت��رب��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا للتعرف 
على  يحتوي  حيث  املجال؛  هذا  على 
اأ�شا�شية عن مزايا خدمات  معلومات 
وكيفية  امل���ن���اط���ق،  ت���ربي���د  واأن���ظ���م���ة 
وت�شغيلها  الأن���ظ���م���ة  ه����ذه  ت��رك��ي��ب 
���ش��ه��ل��ة وم���ب�������ش���ط���ة، كما  ب���ط���ري���ق���ة 
ووعي  �شغف  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �شي�شاعد 
اأهمية  ح��ول  امل�شتقبليني  املهند�شني 
ت��ط��ب��ي��ق اأن��ظ��م��ة ت���ربي���د امل��ن��اط��ق يف 

ت�شميم مدن امل�شتقبل«.
“الدليل  اأن  �شعفار”،  “بن  واأ���ش��اف 
ي�شمل اإر�شادات توجيهية، اإ�شافة اإىل 
�شرح لعملية الت�شميم، وكيفية القيام 
التربيد،  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  ب��ت��ح�����ش��ي��ن��ات 
واإدماج مفهوم التخزين احلراري يف 
“اأن  م��وؤك��ًدا  املناطق”،  تربيد  نظام 
املخت�شني  لكل  قّيماً  مرجعاً  الدليل 
ق���ط���اع تربيد  ب��اأن��ظ��م��ة  وامل��ه��ت��م��ني 
وا�شت�شاريني  املناطق، من مهند�شني 
املرافق،  ومهند�شي  ومتخ�ش�شني، 
التربيد،  اأنظمة  ت�شغيل  ومهند�شي 
ومهند�شي ت�شميم املحطات املركزية، 

وغريهم«.
عماد  ه��م  “ال�شباب  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
املناطق،  تربيد  �شناعة  يف  امل�شتقبل 
وم�����ن ال���������ش����روري اإط���الع���ه���م على 

القطاع  العاملية يف  التوجهات  اأح��دث 
الرامية اىل تعزيز ال�شتدامة حملياً 
وعاملياً؛ ما ي�شاهم يف حتديد وتوجيه 
وحتقيق  امل�شتقبلية،  تخ�ش�شاتهم 
امل���زي���د م���ن الإجن�������ازات ال��ت��ي ن�شعى 
جيل  بناء  خ��الل  من  اإليها  للو�شول 
م��ن ال��ك��ف��اءات ال��ق��ادرة على احلفاظ 

على البيئة«.
من  ت��ه��دف  “اإمباور”،  اأن  واأو���ش��ح، 
خالل هذه اخلطوة اإىل زيادة الوعي 
باخلدمات ال�شديقة للبيئة، وتعزيز 
املناطق،  تربيد  اأنظمة  تبني  ثقافة 
فعال  ب�شكل  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الروؤية  تنفيذ  يف  عملية،  وبطريقة 
والتي  ال��ر���ش��ي��دة،  لقيادتنا  ال��ث��اق��ب��ة 

بال�شتدامة؛  ك��ب��رياً  اه��ت��م��ام��اً  ت��ويل 
ال��ت��غ��رّي املناخي،  وجم��اب��ه��ة حت��دي��ات 
الذي ي�شكل عقبة حقيقية يف حتقيق 

النمو والزدهار«.
وتوزيع  ن�����ش��ر  اإىل  “اإ�شافة  وت���اب���ع، 
ال��ع��امل��ي لأنظمة  الإر����ش���ادي  ال��دل��ي��ل 
ت�����ربي�����د امل�����ن�����اط�����ق، ف���������اإن اإم������ب������اور 
العديد  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ب���ق���وة  ت�������ش���ارك 
م�����ن ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات ال���داع���م���ة 
ل���ال����ش���ت���دام���ة، وم�����ن اأه���م���ه���ا روؤي�����ة 
وا�شرتاتيجية   ،2021 الإم�������ارات 
الإمارات للطاقة 2050 التي ت�شعى 
اإىل زيادة ح�شة الطاقة النظيفة من 
اإىل  الإج��م��ايل  املحلي  الطاقة  مزيج 
لتغري  ال��وط��ن��ي��ة  واخل���ط���ة   ،50%
وامل���ب���ادرة   ،2050-2017 امل���ن���اخ 
اقت�شاد  لبناء  املدى  الوطنية طويلة 
اأخ�شر يف دولة الإم��ارات حتت �شعار 
“اقت�شاد اأخ�شر لتنمية م�شتدامة”، 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
اآل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، والتي كان لها 
الإم����ارات  دول���ة  اح��ت��الل  يف  الف�شل 
م��ت��ق��دم��ة يف جمال  ع���امل���ي���ة  مل����راك����ز 

القت�شاد الأخ�شر اجلديد«.
حيث قامت “اإمباور” يف عام 2013 

ب��رع��اي��ة اإط����الق ال��دل��ي��ل الإر����ش���ادي 
التربيد،  اأن��ظ��م��ة  لت�شميم  ال��ع��امل��ي 
الوحيدة  التربيد  �شركة  كانت  حيث 
يف العامل التي �شاركت بتقدمي الدعم 
املادي الذي مكن اجلمعية الأمريكية 
الدولية  والتدفئة  التربيد  لهند�شة 
من التو�شع يف اإطالق الدليل، والتي 
اأ�شبحت مرجعاً ل غنى عنه جلميع 
املتخ�ش�شني يف جمالت التربيد من 
خمتلف اأنحاء العامل.واجلدير ذكره، 
تربيد  خ��دم��ات  تقدم  “اإمباور”  اأن 
1،090 مبنى،  م��ن  لأك���رث  امل��ن��اط��ق 
األ��ف متعامل كما  ولأك��رث من 100 
اإىل  لل�شركة  الإنتاجية  القدرة  ت�شل 
م��ل��ي��ون ط���ن من   1،43 م���ن  اأك�����رث 
ال�����ش��رك��ة خدمات  ال��ت��ربي��د، وت���ق���دم 
لعدد  للبيئة  �شديقة  مناطق  تربيد 
م��ن امل�����ش��اري��ع ال���ب���ارزة يف اإم����ارة دبي 
واترز،  وبلو  املائية،  دبي  واجهة  مثل 
وجم��م��وع��ة ج��م��ريا، وج��م��ريا بيت�س 
ريزيدن�س، ومركز دبي املايل العاملي، 
واخل���ل���ي���ج ال���ت���ج���اري، وم���دي���ن���ة دبي 
ب���ح���ريات جمريا،  واأب������راج  ال��ط��ب��ي��ة، 
جاردنز،  ودي�شكفري  جمريا،  ونخلة 
واب�������ن ب���ط���وط���ة م�������ول، وح������ي دب���ي 
لالإنتاج  العاملية  واملنطقة  للت�شميم، 

الإعالمي وغريها.

•• راأ�س اخليمة-وام:

قالت دائرة التنمية القت�شادية براأ�س اخليمة اإن ن�شبة 
منو الرخ�س اجلديدة يف الإم��ارة خالل الن�شف الأول 
من العام 2019 بلغت نحو %24، يف اإ�شارة اىل ت�شارع 
وترية احلركة التجارية والقت�شادية.وقال الدكتور عبد 
موؤ�شر  اإن  الدائرة  عام  مدير  النقبي  ال�شايب  الرحمن 
الإيجابية  امل��وؤ���ش��رات  م��ن  العديد  �شياق  يف  ج��اء  النمو 
الرخ�س  من��و  ومنها  ال��دائ��رة  �شهدتها  ال��ت��ي  الأخ����رى 
امللغاة  الرخ�س  ع��دد  وت��راج��ع  باملئة   6 بن�شبة  امل��ج��ددة 
بن�شبة 11 باملئة. وقد تركز نحو 54 باملئة من الرخ�س 
يف  منها  باملئة  و45  التجارية،  الأن�شطة  يف  اجل��دي��دة 
الأن�شطة املهنية.واأ�شار اإىل اأن املوؤ�شرات الإيجابية التي 
�شهدتها الدائرة جاءت ا�شتمرارا حلركة النمو امل�شتقرة 
التي �شهدتها المارة خالل ال�شنوات املا�شية يف خمتلف 
املجالت القت�شادية. ففي جمال التجارة اخلارجية بلغ 

معدل النمو ال�شنوي لها نحو 5 باملئة لت�شل اىل نحو 
�شهدت  2018.كذلك  ع��ام  خ��الل  دولر  مليار   14.3
عام  ال�شياح يف  ع��دد  لف��ت��ا يف  ال�شياحية من��وا  احل��رك��ة 
العدد اىل  لي�شل  باملئة   10 بلغت نحو  بن�شبة   2018
نحو مليون �شائح وهو اعلى من املتوقع لت�شبح الإمارة 
امل�شتوى  على  منوا  ال�شياحية  الوجهات  اأعلى  من  معه 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ذك��ر  مت�شل  �شياق  ال��ع��امل��ي.ويف 
يف  ا�شتمرت   2019 ال��ع��ام  خ��الل  ال��دائ��رة  اأن  النقبي 
بيئة  الهادفة اىل تطوير  امل��ب��ادرات  العديد من  اإط��الق 
املتنوعة  امل��ح��ف��زات  جمموعة  جنحت  اأن  بعد  الأع��م��ال 
الأهداف  حتقيق  يف   2018 ع��ام  خ��الل  اأطلقتها  التي 
املرجوة منها. ومن بني هذه املبادرات مت اإطالق برنامج 
من  منتقاة  جمموعة  ي�شم  التي  اإماراتية”  “�شواعد 
اأعمالهم ميدانياً  اأ�شحاب الأعمال القائمني على را�س 
بهدف زيادة التمكني القت�شادي للمواطنني ومتكينهم 

من اكت�شاب مهارات عملية اإ�شافية .

•• دبي -وام:

ال��دويل �شركة ط��ريان جديدة  دب��ي  اإىل مطار  ان�شمت 
هي ل�شركة جو اير الهندية بجانب 79 �شركة طريان 
خالل  من  وجهاته  ع��دد  بزيادة  املطار  ق��ام  فيما  دولية 
اإن�شاء وجهة جديدة بو�شول الرحلة الفتتاحية ل�شركة 

جو اير من مدينة كانور يف ولية كريال جنوب الهند.

بني  مبا�شرة  يومية  رح��الت  ال��ط��ريان  �شركة  واأطلقت 
مطار دبي الدويل مبنى الركاب 1 ومطار كانور الدويل 
الدولية  الوجهة  دب��ي  مدينة  من  كانور  مطار  ليجعل 
ال�شاد�شة بالن�شبة له. وبعد انطالق خدمات �شركة جو 
اير اأ�شبح لدى مطار دبي الدويل خم�س �شركات طريان 
اإىل  اأ�شبوعية  رحلة   390 من  يقرب  ما  ت�شغل  هندية 

21 وجهة يف جميع اأنحاء الهند.

•• دبي -وام:

خلدمات  العاملي  امل���زّود  العاملية-  اجل��اف��ة  الأح��وا���س  وق��ع��ت 
القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة املتجددة -عقداً 
العمل  لبدء  تينيت  النهائي  وامل�شتخدم  برتوفاك  �شركة  مع 
على بناء حمطة حمولت التيار اجلهد العايل املرتّدد والتي 

اأطلق عليها ا�شم هولند �شي كو�شت زويد األفا. �شتكون من�شة 
امل��رتّدد جزءاً من مزرعة طاقة متجّددة  التيار عايل اجلهد 
�شبكة  م��ع  مب������ا�شر  ب��ات�����ش��ال  وت��ق��ع  ب��ال��ط��اق��ة  تعمل  وال��ت��ي 
يف  هولندا  قط�����اع  يف  الواقع�����ة  زوي��د  كو�ش�����ت  �شي  هولند 
بحر ال�شمال. �شيتكّون اجلزء العلوي املُقّرر اك�تماله بحلول 
500 ط��ن من  اآلف و   3 ي��زن ق��راب��ة  2021 وال���ذي  ع��ام 

قدرة ات�شال ت�شل اإىل 700 ميجاواط وي�شمل نطاق عمل 
والبناء  والهند�شة  الت�شميم  على  العاملية  اجلافة  الأحوا�س 
امل�شبق  والتكليف  امليكانيكي  والإكمال  وامل�شرتيات  والتكليف 
البحر  يف  امل�����ش��روع  وتثبيت  والتحميل  الت�شغيل  وم�شاعدة 
باجلزء  املتعلقة  الهند�شية  للم�شرتيات  الهند�شي  والتكليف 

العلوي.

يف خطوة جديدة لتعزيز ثقافة تربيد املناطق بني الطالب

»اإمباور« و»ASHRAE« يهديان الدليل الإر�سادي 
العاملي لت�سميم اأنظمة تربيد املناطق جلامعات الدولة

العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2019/2678  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- �شلطان رويال لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الزميل لل�شياحة وميثلها بالوكالة 
مديرها/انيل كومار �شيفادا�شان وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )211989.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2019/2230  تنفيذ جتاري 

ان  القامة مبا  ا�شحق جمهول حمل  �شعد  �شامي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبداهلل  حممد  وميثله:�شعيد  اخلليل  خليل  التنفيذ/جميل  ط��ال��ب 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��غ��اف��ري  ال�شايغ  ���ش��امل 
اىل  دره��م   )195094.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2019/2641  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �شده/1- ني�شا م�شتاق علي خان جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/زهني يو وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1546110( 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/1018  مدين جزئي

امل��زروع��ي جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ع��ب��داهلل �شعيد م��ب��ارك عبيد  اىل 
القامة مبا ان املدعي/اوتو ا�شي�شت لتاأجري ال�شيارات قد اأقام عليك الدعوى 
مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )86645(دره��م والر�شوم 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
�س  ال�شاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/8/5  الثنني  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ت�شهد املحطة البلجيكية اخلام�شة �شمن �شل�شلة �شباقات كاأ�س �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة بن�شختها ال�شاد�شة والع�شرين التي 
تقام اليوم الثنني، على م�شمار ولينجتو اأو�شتند مبملكة بلجيكا، قمة كبرية 
جتمع النخبة والقوة وال�شرعة يف لقاء التحدي املثري الذي يقام بالتزامن 

مع عام الت�شامح.
وتقام بطولة الكاأ�س الغالية برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ال�شيخ  ال�شمو  وبدعم �شاحب  اهلل،  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
امل�شلحة، يف ظل الهتمام الكبري والتوجيهات ال�شديدة ل�شمو ال�شيخ من�شور 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .
وت�شهد املحطة البلجيكية الثالثة اأوروبياً بعد فرن�شا واإيطاليا، واخلام�شة يف 
جمموع املحطات التي بداأت يف م�شر وانتقلت لأمريكا، م�شاركة 14 خياًل يف 
لقاء القمة الذي تلتقي فيه اأف�شل مرابط اخليل العربية يف بلجيكا واأوروبا 
للمهور  “ 3” واملخ�ش�س  ج���روب  م��رت   1600 ال���  �شباق  يف  ع��ام��ة،  ب�شفة 

واملهرات من عمر اأربع �شنوات فما فوق، مبجموع جوائز 30 األف يورو.
ومن املنتظر اأن يتجدد التحدي املثري الذي �شهده ال�شباق الأخري للكاأ�س يف 
حمطة ميالنو الرابعة، بني اكويا وم�شهور اخلالدية يف املوقعة البلجيكية، 
بواحدة من اأكرب املواجهات لأن “اكويا” العائد لالند جود واتر لند، والذي 
ينحدر من ن�شل مقاتل اخلالدية والفر�س لومبريي ديل �شول باإ�شراف املدربة 
الهولندية فان دين بو�س كارين، وبقيادة الفار�س انطونيو فريي�شو، والذي 
8 �شباقات منها اخرها املحطة  14 م�شاركة حقق الفوز يف  ميلك يف �شجله 
الإيطالية الرابعة، ويطمح لتكرار اإجنازه الأخري وت�شجيل رقم قيا�شي مهم 
مل�شريته باملحافظة على اللقب على مدار حمطتني متتاليتني، وبني مناف�شه 
م�شهور اخلالدية الذي مل ي�شمد يف الأمتار الأخرية يف �شباق ميالنو الرابع، 
قوته  واثبات  البلجيكية  القمة  لقب  وح�شم  للتعوي�س  جديدة  من  ويتطلع 
العذبة  ا�شطبالت  اخل��ال��دي��ة  م�شهور  ومي��ث��ل  العريقة،  و�شاللته  و�شرعته 
العائدة ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز اآل 
�شعود، وينحدر من ن�شل جلنار اخلالدية والفر�س اأمرية اخلالدية، باإ�شراف 

جعبته  يف  م�شهور  ومي��ل��ك  ج���ان،  ايكيم  وال��ف��ار���س  ف��اي  كولينجتون  امل���درب 
ثانياً يف �شباق اجلولة  ووقف  منها  �شباقات   3 يف  الفوز  حقق  م�شاركات،   9

الإيطالية الرابعة للكاأ�س الغالية.
اأعرق اخليول العربية التي متثل املرابط البلجيكية  ال�شباق  كما ت�شارك يف 
والأوروب��ي��ة وه��ي: اأم��ري ال��ع��رب لي��ف��ان ي��وردان��وف وب��اإ���ش��راف ري��ح��ان احمد 
 ، جوريكو  لبوجوريت�س  يعود  الذي  والفحل  �شتاين،  جورج  الفار�س  وبقيادة 
وداك��اري دي لوردو�س ملنري فليب، ومي�شي لكري�س ميكر�س ، و�شومان لفان 
دير هار�شت بيانكا، و فيهو لبيرت ديكرز،كليوباترا لينديورن�س رايدينج، واو 
مايال  ايفايلو،  لبيرتوف  �شلطان  وح�شنة  اتون�شوف،  لفينيلني  موجيت  دي 
اوريجي ليوهان   ، اأون��ال  ، نورديكا ملحمد  �شانت  ف��روي  دي بيبول لفردريك 

فري�شرتبني .
قد  الأ�شيلة،  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  وكانت 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ي��د  على   1993 ع��ام  منذ  انطلقت 
اأن تكون جلولت و�شباقات الكاأ�س دافعا  اأراد  “طيب اهلل ثراه” الذي  نهيان 
واإعالء  العربي  اخليل  بدعم  ال��ع��امل  ح��ول  وامل��رب��ني  امل��الك  لت�شجيع  مهما 
اأن تكون احلدث الأبرز والهم يف  �شاأنه وتعزيز مكانته العاملية، فا�شتطاعت 
ال�شباقات الكال�شيكية العاملية، وامتدت اليوم ر�شالتها لكل دول العامل، حيث 
 : اأوروبية هي  8 دول  العامل بواقع  12- دولة حول   26 ال�  الن�شخة  ت�شمل 
فرن�شا، واإيطاليا، وبلجيكا، و رو�شيا، واأملانيا، وهولندا، وبريطانيا، وبولندا، 
واأمريكا وثالث حمطات عربية -م�شر، واملغرب، وال�شعودية -و�شط م�شاركة 
وبنجاحات  العامل  دول  العربية يف  اخليول  نخبة مرابط  وقوية من  مميزة 
ال�شامية  الم���ارات  ر�شالة  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  مهمة،  قيا�شية  واأرق���ام  كبرية 
ودورها الريادي يف تعزيز ج�شور التوا�شل والتقارب بني �شعوب العامل عرب 

هذا احلدث التاريخي.
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباقات  �شل�شلة  وتقام 
الأ�شيلة، باإ�شراف اللجنة العليا املنظمة برئا�شة �شعادة مطر �شهيل اليبهوين 
ع�شو املجل�س الوطني الحتادي، و�شعادة في�شل الرحماين م�شت�شار جمل�س 
مع  وال��ت��ع��اون  بالتن�شيق  وذل��ك  ال�شباقات،  ع��ام  م�شرف  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي 

جمعية �شباقات اخليول العربية يف بلجيكا.
من ناحية اأخرى اطلع وفد اللجنة املنظمة برئا�شة �شعادة في�شل الرحماين 
م�شرف عام ال�شباقات و�شعيد املهريي ممثل جمل�س اأبوظبي الريا�شي ونيل 
املحطة  لتنظيم  اجلارية  التح�شريات  اآخر  على  العمل  فريق  اإبراهام ع�شو 
خالل  وذل��ك  والع�شرين،  ال�شاد�شة  الن�شخة  اأجندة  �شمن  للكاأ�س  اخلام�شة 
زيارة ميدانية مل�شمار ولينجتون يف مدينة او�شتند، بح�شور نيللي فيليبوت 

رئي�شة جمعية �شباقات اخليول العربية الأ�شيلة يف بلجيكا.
التنظيمية  الرتتيبات  ك��اف��ة  خ��الل��ه  ناق�س  مو�شعاً  اجتماعاً  ال��وف��د  وع��ق��د 
للجماهري  الدخول  وبوابات  لالإعالم  املخ�ش�شة  واملناطق  البادوك  مبناطق 
ومناطق ال�شيافة لكبار ال�شخ�شيات، واجلانب الت�شويقي للحدث، كما اطلع 
الوفد على خطة تزيني م�شمار ولينجتون الذي تاأ�ش�س عام 1883 والذي 
يعد من اعرق امل�شامري العاملية ل�شباقات اخليل، باأعالم الإمارات و�شعارات 
الكاأ�س الغالية ترحيبا بال�شباق الذي �شيقام للعام الرابع على التوايل، و�شط 
ح�شور دبلوما�شي رفيع امل�شتوى يف ظل التعاون امل�شرتك بني اللجنة املنظمة 
النجاح  خطط  لدعم  مميزة  ج��ه��وداً  بذلت  التي  بلجيكا  يف  ال��دول��ة  و�شفارة 

التنظيمي للحدث.
من ناحيته اأكد مطر اليبهوين على اأهمية ودور املحطة البلجيكية الداعمة 
الذي تلقاه  ال�شخي  بالدعم  ال�شنوية، م�شيدا  ال�شباقات  اأجندة  مل�شرية جناح 
الكاأ�س الغالية من قبل القيادة الر�شيدة يف �شبيل ترجمة الكثري من الربامج 

واملبادرات الناجحة.
ت�شهم  الوا�شعة  ال���ش��داء  ذات  الغالية  للكاأ�س  العاملية  ال�شباقات  اإن  وق��ال 
وريادتها  ل��الإم��ارات  الوطنية  املنجزات  وم�شاهد  �شور  برت�شيخ  با�شتمرار 
العاملية، كما اأن ال�شباقات متثل حدثاً ا�شتثنائياً ل تقت�شر ر�شالته على حمور 
واجتاه واحد بل امتد ليكون �شفري �شالم ل�شعوب العامل من اإم��ارات املحبة 
والت�شامح، مبيناً اأن تنظيم ال�شباق للعام الرابع على التوايل و�شط م�شاركة 
احلدث  قيمة  يعك�س  بلجيكا،  يف  الأ�شيلة  العربية  اخليول  نخبة  من  كبرية 
والفر�شان يف  واملدربني  واملربني  بالن�شبة للمالك  واهميته  العاملية  و�شمعته 
و�شورة  حقيقيا  امتدادا  ميثل  البلجيكية  املحطة  �شباق  اأن  واأ�شاف  اأوروب��ا. 

اأي�شا  وي��دل  بلجيكا  مملكة  مع  القوية  والروابط  العالقات  ملتانة  منوذجية 
على ال�شمعة املرموقة لالإمارات ومكانتها العاملية الكبرية يف ظل دعم واهتمام 

ومتابعة القيادة الر�شيدة لكافة اأوجه التعاون مع جميع دول العامل.
العام  امل�شرف  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  م�شت�شار  الرحماين  في�شل  واأ�شاد 
�شباق  يف  امل�شاركة  بحجم  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  ل�شباقات 
املحطة البلجيكية والتي و�شل عدد اخليول املتناف�شة اإىل 14 خياًل، موؤكدا 
اأن هذه امل�شاركة متثل �شورة منوذجية لتفاعل قطاع اخليل العاملي ب�شباقاتنا 
اهداف  يرتجم  مب��ا   ،2019 لعام  اأجندتنا  يف  املعتمدة  املحطات  مبختلف 
الغالية ب�شمعة  الكاأ�س  .. وقال : حتظى �شباقات  ور�شالة احلدث يف كل عام 
املحفل  والتواجد يف هذا  امل�شاركة  بنيل �شرف  عاملية كبرية ويرغب اجلميع 
العاملي الذي يقام على مدار 26 عاماً وا�شهم بتحقيق الكثري من املكت�شبات 

الكبرية الداعمة لنه�شة اخليل العربي يف العامل اأجمع.
ل�شباق مميز من كافة اجل��وان��ب يف ظل  امل��وؤ���ش��رات تقودنا  واأ���ش��اف : جميع 
اخليول  �شباقات  جمعية  مع  بالتعاون  املنظمة  للجنة  الكبرية  التح�شريات 
اكويا  وتواجد  امل�شاركة  ان  كما  بلجيكا،  الدولة يف  و�شفارة  الأ�شيلة  العربية 
التحدي  �شقف  يرفع  جديد  من  اخلالدية  وم�شهور  اإيطاليا  حمطة  بطل 
اأن  مبينا   ، اأخ���رى  مفاجاآت  حدثت  اأن  ترقب  م��ع  لل�شباق  الكبرية  والث���ارة 
ف��راغ بل بروؤية ثاقبة من قبل  ت��اأت من  املتقدمة مل  املرحلة  الو�شول لهذه 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
�شوؤون الرئا�شة، �شاحب الدور الريادي يف جناحات عموم �شباقاتنا العاملية، 
اثر توجيهاته امل�شتمرة لتقدمي اف�شل ال�شباقات واحلوافز للمالك واملربني 
العاملية  املراتب  لأعلى  به  والو�شول  العربي  باخليل  العامل لالهتمام  بدول 
عرب بوابة الكاأ�س الغالية التي متثل ارثا غاليا من م�شرية املوؤ�ش�س املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” لتج�شيد ر�شالة المارات 
دول  خمتلف  يف  امل��الك  ودع��م  عليه  واملحافظة  العربي  باخليل  واهتمامها 
العامل من خالل جمموعة �شباقات توفر لهم من�شات حتفزهم لإعالء �شاأن 
اخليل العربي، الأمر الذي تتحقق بالو�شول للن�شخة ال�شاد�شة والع�شرين يف 

ظل ا�شتمرار النهج ال�شامي ور�شالة املحبة وال�شالم بنجاحات كبرية.

•• ال�ضارقة-الفجر

الكبري  ب��الإجن��از  ال�شطرجنية  الأ���ش��رة  احتفت 
الذي حققه منتخبنا الوطني بالفوز بلقب بطل 
العرب بعدما ت�شدر املركز الأول لبطولة العرب 
ال�شتار م�شاء اجلمعة  اأ�شدل عليها  التي  الفردية 
العربية  املنتخبات  جميع  على  متفوقا  امل��ا���ش��ي 
 14 بعدما ح�شد لع��ب��ون��ا ولع��ب��ات��ن��ا  امل�����ش��ارك��ة 
5 ذهبيات و3 ف�شيات و6  ميدالية ملونة منها 

برونزيات.
ا���ش��ت��ق��ب��ال املنتخب  وج�����اءت الح��ت��ف��ال��ي��ة خ���الل 
مبطار ال�شارقة الدويل فور و�شوله من العا�شمة 

الأردنية عمان اأم�س الأول.
ح�����ش��ر ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��ب��ع��ث��ة خ��ال��د امل���دف���ع الأم���ني 
ومهدي  للريا�شة  العامة  للهيئة  امل�شاعد  العام 

امل�����ش��اع��د لالحتاد  ال���ع���ام  ع��ب��دال��رح��ي��م الأم�����ني 
الآ�شيوي  لالحتاد  العام  الأم��ني  الطاهر  وه�شام 
عبداهلل  وال��دك��ت��ور  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
الفجرية  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��رك��ت  اآل 
رئي�س جمل�س  نائب  واأمينة اجل�شمي  لل�شطرجن 
ادارة نادي ال�شطرجن والثقافة للفتيات بال�شارقة 
العامة  الهيئة  املرا�شم يف  الرم�شي مدير  وح�شن 

للريا�شة.
ك��م��ا ح�����ش��ر ع����دد م���ن اأول����ي����اء الأم������ور ليتحول 
اإىل احتفالية كبرية بالإجناز العربي  ال�شتقبال 
الالعبني  اأع��ن��اق  بتطويق  احل�����ش��ور  ق��ام  بعدما 

والالعبات بالورود.
واأع���رب���ت ف���وزي���ة ع��ب��ا���س رئ��ي�����س اجل���ه���از الفني 
ال��وف��د يف البطولة عن  ب��الحت��اد وال��ت��ي راف��ق��ت 
�شعادتها ال��ك��ب��رية ب��الإجن��از  ال��ع��رب��ي ال���ذي جاء 

بجهد م�شرتك من الالعبني والالعبات والحتاد 
والأندية واي�شا الدور الكبري لأولياء الأمور. 

واهدت فوزية عبا�س الإجناز اإىل القيادة الر�شيدة 
ال��ت��ي ت��دع��م ال��ري��ا���ش��ة وال��ري��ا���ش��ي��ني ودائ��م��ا ما  
حتفز اأبطالنا يف كل الألعاب للفوز باملركز الأول 
وهو ما حققناه يف البطولة و�شط مناف�شة �شديدة 
مع  ب�شرف  ناف�شت  التي  العربية  املنتخبات  من 

منتخبنا.
بالروح  ب��الحت��اد  الفني  اجل��ه��از  رئي�س  واأ���ش��ادت 
ال��ع��ال��ي��ة ل��الع��ب��ني وال��الع��ب��ات واإ���ش��راره��م على 
ال�شنية  ال��ف��ئ��ات  و�����ش����دارة  امل���ي���دال���ي���ات  حت��ق��ي��ق 
خالل  ال��ت��ام  ال��ت��زام��ه��م  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املختلفة 
قوة  ميثل  العربي  الإجن���از  اأن  م��وؤك��دة  البطولة 
دفع كبرية يف البطولة اخلارجية خا�شة اأن هناك 

اأكرث من حدث خارجي ينتظر منتخبنا.

•• العني - الفجر

خلريباين  ���ش��ي��ف  ال���دك���ت���ور  اأك������د 
الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
للثقافة  العني  لنادي  العام  الأمني 
ملوا�شلة  ���ش��ع��ي��ه��م  وال�������ش���ط���رجن 
العمل بكل قوة وعزم يف ن�شر لعبة 
املدينة  جمتمع  �شمن  ال�شطرجن 
ال�����ن�����ادي م����ن حتقيق  مب����ا مي���ك���ن 
الإمارات  ملنتخب  املرجوة  الإ�شافة 
ورفع راية الدولة يف كافة املحافل 

الدولية والإقليمية والقارية.
 وث��م��ن خل��ري��ب��اين ع��ال��ي��اً الإجن���از 
ال�����ذي ح��ق��ق��ه م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات 
ل���ل�������ش���ط���رجن ب����اع����ت����الئ����ه ع���ر����س 
البطولة العربية لل�شطرجن للفئات 
العمرية  بالعا�شمة الأردنية عمان  
يوليو   27-19 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
ميدالية   14 وحت��ق��ي��ق��ه  اجل�����اري 
3 ف�شية  و  5 ذهبية  ملونة بواقع 
و6 برونزية ، مثمناً يف الوقت ذاته  
للثقافة  العني  ن��ادي  لعبي  ا�شهام 
منتخب  اجن������از  يف  وال�������ش���ط���رجن 
ميداليات   3 بتحقيقهم  الإم���ارات 
نالها ثالثي النادي وافية املعمري 
التي حققت ذهبية فئة حتت 16 ، 

ودمية الكلباين برونزية حتت 20 
عاماً ، وحمد ال�شام�شي الذي ظفر 
موؤكداً   ، ع��ام��اً   12 حت��ت  بف�شية 
ثمرة  ال����ن����ادي  ث���الث���ي  اجن�����از  اأن 
يبذلها  ظل  التي  احلثيثة  للجهود 
ال�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  الإدارة  جم��ل�����س 
�شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل 
نهيان ومتابعته ال�شخ�شية ودعمه 

املتوا�شل لأبنائه الالعبني.
�شلطان  ال�شيخ  :” نهنيء  واأ���ش��اف 
على  ن���ه���ي���ان  اآل  ����ش���خ���ب���وط  ب�����ن 
اجن��از ثالثي ال��ن��ادي ال��ذي حتقق 
وجهوده  واهتمامه  رعايته  بف�شل 
الكبرية  ، كما ن�شوق التهنئة اإنابة 
لحتاد  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع��ن 

الم������ارات ل��ل�����ش��ط��رجن ع��ل��ى حلول 
الأول  امل��رك��ز  الإم����ارات يف  منتخب 
ب��ح�����ش��ده 14 م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة ، 
تتويج  الإجن�����از  ذل���ك  اأن  ���ش��ك  ول 
جل����ه����وده يف ن�����ش��ر ال��ل��ع��ب��ة ودع����م 

املواهب ال�شطرجنية القوية«.
واأردف :”  هدفنا دائماً ن�شر اللعبة 
داخل جمتمع املدينة لكافة الفئات 
واإعدادها  امل��واه��ب  ودع��م  العمرية 
ملنتخب  راف�����داً  ل��ُت�����ش��ب��ح  و���ش��ق��ل��ه��ا 

الإم����ارات وا���ش��ه��ام��اً ق��وي��اً لتحقيق 
الإجنازات ال�شطرجنية يف املحافل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ، ولب������د م����ن الإ�����ش����ادة 
والإداري  الفني  الإط��اري��ن  بجهود 
الكبرية  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ادي 

طوال الفرتة املا�شية«.
من جهتها اأعربت ودمية الكلباين 
عاماً   20 حت��ت  ب��رون��زي��ة  �شاحبة 
عن �شعادتها بالإجناز مو�شحة اأنه 
حتقق بف�شل جهود اجلميع بالنادي 

واحتاد الإمارات لل�شطرجن.
النادي  رئا�شة  :” اأهنيء  واأ�شافت 
وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني ب��اإجن��ازن��ا وهو 
ث��م��رة ج��ه��وده��م م��ع��ن��ا واأرج������و اأن 
ن�شتمر يف تطوير اأدواتنا مبا ميكننا 

من رف��ع راي��ة الم���ارات يف املحافل 
كافة ، وه��ذا الإجن��از يعزز دوافعنا 
بكل  وال��ت��دري��ب  اجل��ه��ود  مل�شاعفة 
املقبلة  ال�شتحقاقات  ملقابلة  ق��وة 

وحتقيق الإجنازات ».

حطمت �شيدات الوليات املتحدة الرقم القيا�شي العاملي بفوزهن 
ب�شباق التتابع 4*100 م متنوعة �شمن مناف�شات اليوم الأخري 
الكورية  غوانغجو  مدينة  يف  املقامة  لل�شباحة  العامل  لبطولة 

اجلنوبية.
وكيل�شي  كينغ  وليلي  �شميث  ريغان  من  املكون  الفريق  و�شجل 
داهليا و�شيمون مانويل زمن 3:50،40 دقائق، ليحطم الرقم 
العاملي ال�شابق امل�شجل با�شم الوليات املتحدة اأي�شا يف مونديال 

بوداب�شت 2017 )3:51،55 د(.

و�شكلت �شميث )17 عاما( قوة دفع اأ�شا�شية للفريق الأمريكي، 
 57،57 100 م ظهرا، مع  بتحقيق اأف�شل رقم يف التاريخ يف 

ثانية.
واآلت ف�شية ال�شباق الأحد اىل الفريق الأ�شرتايل )3:53،42 
ماكيون  واإمي���ا  هان�شن  وجي�شيكا  اأث��رت��ون  مينا  م��ن  امل��ك��ون  د( 
امليدالية الربونزية  وكايت كامبل، بينما حقق الفريق الكندي 
)3:53،58 د( بف�شل ال�شباحات كايلي ما�س و�شيدين بيكرم 

ومارغريت ماكنيل وبيني اأولك�شياك.

رقم قيا�سي ل�سيدات الوليات 
املتحدة مبونديال ال�سباحة

احتفالية كبرية يف مطار ال�شارقة

ا�ستقبال بالورود لأبطال العرب لل�سطرجن 

مهنئني �شلطان بن �شخبوط اآل نهيان

خلريباين : ن�سر ال�سطرجن �سمن جمتمع مدينة العني هدفنا
ودمية الكلباين : اإجناز بطولة العرب يعزز دوافعنا للمزيد

•• العني-الفجر

تبادل ع�شام عبداهلل، اإداري فريق الكرة الأول بنادي العني مع األك�شندر ف�شا�شوكي 
املباراة  بداية  قبل  للناديني،  التذكارية،  ال���دروع  امل��ق��دوين،  ف���اردار  فريق  م��درب 

الودية التي جمعتهما يوم اأم�س الأول.

العامل  كاأ�س  العني يف بطولة  ن��ادي  �شاهدت مباريات فريق  لقد  فا�شوكي،  وق��ال 
لالأندية الإمارات 2018، وقدم الفريق وقتها منوذجاً م�شرفاً لكرة القدم يف قارة 
اآ�شيا ب�شورة عامة ومنطقة اخلليج وكرة القدم الإماراتية على وجه اخل�شو�س، 
من خالل الأداء القوي الذي ظهر عليه اأمام جميع اأبطال قارات العامل، لذلك 

كنت �شعيداً مبواجهته �شمن برنامج الإعداد للمو�شم الكروي اجلديد.

األك�سندر فا�سوكي: العني منوذج 
م�سرف لكرة القدم الآ�سيوية

الأ�سيلة العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  لكاأ�س  البلجيكية  القمة  يف  اليوم  خيال   14
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•• ال�ضارقة -الفجر 

جنحت اإدارة الألعاب اجلماعية بنادي ال�شارقة الريا�شي يف �شم احلار�س 
املحلي  امل�شتوى  على  احلرا�س  اأف�شل  من  يعد  وال��ذي  اإ�شماعيل،  حممد 
الظفرة  حار�س  ا�شتقطاب  وكذلك  الو�شل،  ن��ادي  من  قادما  واخلليجي، 
حممد اإبراهيم لتدعيم �شفوف فريق رجال كرة اليد للمو�شم املقبل يف 

امل�شاركات املحلية واخلارجية.
وقال حممد اإ�شماعيل الطاهر، حار�س ال�شارقة املن�شم حديثا” من نادي 
نادي  » طموح وتطلعات   : واح��د  مل��دة مو�شم  الإع���ارة  �شبيل  الو�شل على 
ال�شارقة اخلارجية بالإ�شافة لتفوقه املحلي يف ال�شنوات الثالث الأخرية، 

جعلني اأمت�شك بالن�شمام للفريق ولو على �شبيل الإعارة. «
اأوا�شل  اأن  واأمت��ن��ى  الو�شل،  ن��ادي  األ��ق��اب حملية مع  : » حققت  واأو���ش��ح 
بالفريق  زمالئي  امل�شاهمة مع  وخا�شة  املو�شم  هذا  ال�شارقة  مع  النجاح 
للوطن  ممثال  ال�شارقة  ن��ادي  ي�شارك  عندما  اأ�شيوي  اإجن���از  حتقيق  يف 
الذي  الأك��رب  الهدف  املو�شم، وهو  الأبطال هذا  اآ�شيا لالأندية  يف بطولة 

جعلني �شعيد بالنتقال لل�شارقة. «
ان�شمامي لفريق  باأي غربة عند  اأ�شعر  » مل   : اإ�شماعيل  واأ�شاف حممد 
رج���ال ك��رة ال��ي��د ب��ن��ادي ال�����ش��ارق��ة ب�شبب اأن ك��ل ال��الع��ب��ني اأ���ش��دق��اء يل 
نادي  اإدارة  م��ن  وج��دت��ه  ال��ذي  والتقدير  املنتخب،  يف  زم��الء  ومعظمهم 
بيتي  من  خرجت  اأنني  اأ�شعر  جعلني  والإداري  الفني  واجلهاز  ال�شارقة 

نادي الو�شل اإىل بيتي الثاين يف ال�شارقة. «
النادي  التحية جلماهري  ال�شرقاوي اجلديد  امللك  و وجه حار�س عرين 
وطالبهم مب�شاندة الفريق كما تعود اأن يراهم خلف الفريق، و وعد ببذل 
التي  الإ�شافة  وتقدمي  ل�شعادهم  الفريق  لعبي  جميع  مع  اجلهود  كل 

ياأملونها.
امل�شاركة  له  �شبق  الوطني  منتخبنا  حار�س  اإ�شماعيل  حممد  اأن  ويذكر 
والعربي  اخلليجي  امل�شتوى  على  ب��ط��ولت  يف  الأن��دي��ة  م��ن  العديد  م��ع 

والآ�شيوي.
ال�شارقة  بنادي  الألعاب اجلماعية  اإدارة  ربيعة، ع�شو  ناجي  وفيما رحب 
اإبراهيم  وحممد  اإ�شماعيل  حممد  بوجود  اليد،  كرة  م�شرف  الريا�شي، 

بان�شمام حار�شني جديدين  �شعادته  واأع��رب عن  الفريق،  ت�شكيلة  �شمن 
على م�شتوى عايل لفريق رجال كرة اليد.

اأن خالد �شعيد حار�س فريق الرجال يعد من  اأكد م�شرف كرة اليد  كما 
اأف�شل احلرا�س يف الدولة، ويقدم م�شتويات عالية مع الفريق واجلميع 
يثق يف قدراته، واأن املناف�شة �شت�شب يف �شالح جميع الالعبني و كذلك 

يف م�شلحة النادي.
وطالب ناجي ربيعة لعبيه بالرتكيز نظرا” لأهمية مرحلة الإعداد لأي 
لعب طوال املو�شم، ول بد اأن يخو�س الالعبون هذه الفرتة بكل جدية 
الإ�شابات  املو�شم وجتنب  للو�شول لأعلى م�شتوى ممكن خالل  وتركيز 

ب�شبب �شغط  وقوة املباريات وكرثة امل�شاركات داخليا وخارجيا«. 

••ر�ضالة النم�ضا

اختتم “الزعيم” �شباح يوم اأم�س املرحلة الأوىل من مع�شكره اخلارجي 
والتي كانت مقررة خالل الفرتة من 18 وحتى 28  يوليو اجلاري، قبل 
لتحط  النم�شا  يف  مقرها  نف�شه  اليوم   م�شاء  العيناوية  البعثة  تغادر  اأن 
ال�13 من  ت�شتمر حتى  والتي  الثانية  املرحلة  �شلوفينيا مقر  رحالها يف 

اأغ�شط�س املقبل.
“ال�شهباين”، مدير  واأكد مطر عبيد الظاهري 
�شفوف  اأن  ال���ع���ني،  ب���ن���ادي  الأول  ال���ك���رة  ف��ري��ق 
الثنائي لبا كودجو  بان�شمام  “الزعيم” اكتملت 
وعبدالرحمن مزيان، واللذين و�شال م�شاء يوم 
راح��ة ملدة  امل��درب قد منحهما  وك��ان  الأول  اأم�س 
اأن ي�شاركا يف اآخر تدريب للفريق  �شاعة قبل   24

بالنم�شا.
اأداء الالعبني  واأكمل: التقارير اخلا�شة مبوؤ�شر 

من اجلهاز الفني يف املرحلة الأوىل كانت اإيجابية، حيث م�شت الرتتيبات 
اإيفان  الكرواتي،  و�شعها  التي  التدريبية  للربامج  وفقاً  النم�شا  مبع�شكر 
بال�شت�شفاء  خا�شة  ب��رام��ج  تخللتها  وال��ت��ي  للعني  الفني  امل��دي��ر  ليكو، 
العني  اأدى  كما  واجل���اك���وزي،  وال�شباحة  اجلمانيزيوم  ب�شالة  واأخ����رى 
ال�شلوفيني  �شيلجي  ن���ادي  ف��ري��ق  اأم���ام  ك��ان��ت  الأوىل  ودي��ت��ني  م��ب��ارات��ني 
“ال�شف الثاين” وا�شتدعى املدرب باملقابل �شتة لعبني من فريق الرديف 
حتى مينح الدوليني راحة وبع�س العنا�شر الذين يخ�شعون اإىل برنامج 

وال�شرعة  اللياقة  م��ع��دلت  وك��ان��ت  ل��الإ���ش��اب��ة  تعر�شهم   خ�شية  ت��اأه��ي��ل 
اأم�س  العني م�شاء  الثانية والتي خا�شها  املواجهة  اأما  والن�شجام عالية، 
اأمام بطل الدوري املقدوين فريق فاردار والتي مل تكتمل ب�شبب الأمطار، 
فقد قدم الفريق خالل ال�شوط الأول اأداًء قوياً وبذل الالعبون مردوداً 
الفتح  العني  يلتقي  اإذ  قوية،  املع�شكر  يف  الفريق  مباريات  وجميع  جيداً 
اأغ�شط�س على  والرابع من  يوليو  الثالثني من  ال�شعوديني يف  والتفاق 
التوايل، قبل اأن يالقي اإ�شرتا املنتمي للدوري الكرواتي املمتاز يف ال�شابع 
املدرب  ي��ح��دد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن   ، نف�شه  ال�شهر  م��ن 
اأحد  اأم���ام  اأغ�شط�س   12 اأو   11 راب��ع��ة يف  م��ب��اراة 

الأندية الكرواتية.
لنجاح  ي�شعها  التي  الن�شبة  �شوؤال حول  على  ورداً 
ب��داي��ة مرحلة  ق��ب��ل  ل��ك��م  “ذكرت  ق���ال:  امل��ع�����ش��ك��ر، 
الإعداد اأن القيادة هياأت كل اأ�شباب النجاح حل�شد 
جميع البطولت حملياً وخارجياً والفريق مطالب 
ال�شامية  ال��رع��اي��ة  ب��رتج��م��ة  اجل��دي��د  امل��و���ش��م  يف 
واأداء قوي ميكنه  اإيجابية  نتائج  اإىل  ال�شخي والهتمام الالفت  والدعم 
الإعدادي  املع�شكر  معايري جناح  نظري  ومن وجهة  الألقاب،  من ح�شد 
ينبغي اأن تكون مع نهاية املو�شم بعد الوقوف على ح�شاد الفريق وعموماً 
الأج�����واء ه��ن��اك تبعث ع��ل��ى ال��ت��ف��اوؤل وه��ن��اك ح��ال��ة م��ن الرت���ي���اح و�شط 

الالعبني والكل يعمل على تاأكيد جدارته بالدفاع عن �شعار “الزعيم«.
“جميع  ق��ال:  تاأهيلية،  لربامج  يخ�شعون  الذين  الالعبني  و�شع  وع��ن 
اإ����ش���راف طبيب  ت��اأه��ي��ل حت��ت  ب��رن��ام��ج  اإىل  ال��ذي��ن يخ�شعون  ال��الع��ب��ني 

وعددهم  وجدية  وال��ت��زام  كبرية  برغبة  يعملون  البدين  واملعد  الفريق 
الأحبابي،  بندر  اأحمد،  حممد  عبدالرحمن،  :حممد  ه��م:  لعبني  �شتة 
ونتائج  التقارير  با�شليب” وجاءت  ي�شلم، علي احليظاين وحممد  ريان 
ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي خ�شع ل��ه��ا حم��م��د اأح��م��د اأخ�����رياً يف زغرب 
الكرواتية مطمئنة، حيث منح الطبيب املعالج الالعب ال�شوء الأخ�شر 
للم�شاركة يف احل�ش�س التدريبية اجلماعية بداية من اخلام�س ع�شر من 

�شهر اأغ�شط�س القادم«.
ع��ب��دال��رح��م��ن برنامج  اأك���م���ل حم��م��د  واأ�����ش����اف: 
بذل  اأن  بعد  اجلماعية  التدريبات  ودخ��ل  التاأهيل 
جمهوداً كبرياً يف املرحلة املا�شية، ومن املتوقع اأن 
ي�شارك يف مباراة الفريق الودية الثالثة اأمام الفتح 
لل�شد  تعر�س  ال��ذي  الأحبابي  بندر  اأم��ا  ال�شعودي 
الع�شلي يف مع�شكر املنتخب فمن املقرر اأن يدخل 
م��ع ال��ف��ري��ق خ��الل ع�شرة اأي����ام، يف ح��ني ت��ق��رر اأن 
ينخرط ريان ي�شلم يف التدريبات اجلماعية بداية 

علي  وكذلك  �شلوفينيا،  ت�شهدها  والتي  املع�شكر  من  الثانية  املرحلة  من 
اأما حار�س املرمى حممد با�شليب  احليظاين الذي تعر�س ل�شد ع�شلي 
اأن  املقرر  وم��ن  تاأهيلي  لربنامج  ويخ�شع  اليد  يف  لإ�شابة  تعر�س  فقد 

يكمال برناجمهما قبل انتهاء املرحلة الثانية من املع�شكر«.
وعن الثنائي الربتغايل ناين وخوي، قال: “املوؤكد اأن العني يعمل بروؤية 
الذين  الالعبني  جميع  اأن  بدليل  امل��رج��وة  الأه����داف  لتحقيق  وا�شحة 
ا�شتقدمهم خالل ال�شنوات اخلم�س الأخرية اأكملوا فرتة عقودهم واملحددة 

ما بني �شنتني وثالثة وحتى خم�س �شنوات وهناك من مت التجديد لهم، 
واملجال لزال مفتوحاً والبحث جاٍر عن قيد لعبني مقيمني حتى اإغالق 
باب النتقالت والالعبني ناين وخوي من الأ�شماء املطروحة ويخ�شعون 

حالياً اإىل اختيارات حتت اإ�شراف املدرب ليكو«.

»الزعيم” يواجه »فار�ض الإح�شاء« غدًا
اإلغاء مباراة العني وفاردار ب�شبب الأمطار وحبات الربد

مباراة  كرين�س،  كونتال  ال�شلوفيني  احلكم  األغى 
ال��ع��ني وف�������اردار امل���ق���دوين ال���ودي���ة وال���ت���ي جرت 
ال��راح��ة ما  اأم�����س الأول، خ��الل ف��رتة  م�شاء ي��وم 
الغزيرة  الأم���ط���ار  ب�شبب  وذل���ك  ال�����ش��وط��ني  ب��ني 
وم�شحوبة بحبات الربد والتي بداأت يف الهطول 
بعد ن�شف �شاعة من ركلة بداية املباراة وا�شتمرت 
ملدة �شاعة ون�شف ال�شاعة، وعقد احلكم اجتماعاً 
ليكو  اإيفان  الكرواتي  الفريقني  مبدربي  ق�شرياً 

واألك�شندر فا�شوكي قبل اأن يتخذ قرار الإلغاء.
وكان �شوط اللعب الأول قد انتهى بالتعادل ال�شلبي بدون اأهداف، وا�شتهل 
عي�شى،  “خالد  من:  موؤلفة  بت�شكيلة  املواجهة  ليكو  اإيفان  العني  م��درب 
�شعيد جمعة، حممد علي �شاكر، ت�شوكا�شا �شيوتاين، حممد فايز، اأحمد 

برمان، يحيى نادر، حم�شن عبداهلل، حممد خلفان، ناين وكايو كانيدو«.
غٍد  يوم  م�شاء  ال�شعودي  الفتح  ن��ادي  فريق  العني  يواجه  اأن  املقرر  ومن 

الثالثاء يف اأوىل جتاربه الودية ب�شلوفينيا والثالثة باملع�شكر.

•• طوكيو-الفجر

اختتمت مناف�شات اجلولة الثانية من 
اأبوظبي  لبطولة  اخلام�شة  الن�شخة 
اأعمالها  للجوجيت�شو  �شالم  ج��ران��د 
جيمنيزيوم  اأوت�����ا  ���ش��ال��ة  ف���ى  اأم�������س 
بالعا�شمة اليابانية طوكيو، مب�شاركة 
700 لع���ب ولعبة  ي��ق��رب م��ن  م��ا 

ميثلون 35 دولة حول العامل.
ووا����ش���ل اأب���ط���ال وب��ط��الت الإم�����ارات 
وال��ربون��ز يف  والف�شة  الذهب  ح�شد 
تخ�شي�شه  مت  ال����ذي  ال���ث���اين  ال���ي���وم 
والبني  ال���ب���ن���ف�������ش���ج���ي  ل����الأح����زم����ة 
والأ����ش���ود رج���ال و���ش��ي��دات، حيث بلغ 
اإجمايل عدد ميداليات بعثة الإمارات 
يف البطولة 68 ميدالية، بواقع 26 
برونزية،  26 ف�شية، و16  ذهبية،و 
الإمارات  اأكرب ح�شيلة حتققها  وهي 
يف تاريخ م�شاركاتها بجولت اأبوظبي 

جراند �شالم خارج الإمارات.
كما احتلت الإمارات املركز الثالث يف 
امل�شاركة  ال���دول  ب��ني  ال��ع��ام  الرتتيب 
بعد  ن���ق���ط���ة،   13540 ب���ر����ش���ي���د 

الأول  امل��رك��ز  ال��ت��ي حققت  ال��ربازي��ل 
واليابان  نقطة،   15680 بر�شيد 
يف مركز الو�شيف بر�شيد 14640 
اجلنوبية  ك���وري���ا  وح�����ش��دت  ن��ق��ط��ة، 
املركز الرابع بر�شيد 7620 نقطة، 
املركز  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات 

اخلام�س بر�شيد 3480.
الأكادمييات  ترتيب  م�شتوى  وع��ل��ى 
البطولة يف  الوحدة  ن��ادي  اأنهى  فقد 
املركز الثاين لأول مرة بالن�شبة لنادي 
اإماراتي بر�شيد 4340 نقطة، فيما 
اليابانية  اأك�شي�س  اأك��ادمي��ي��ة  احتلت 
نقطة،   5000 بر�شيد  الأول  املركز 
وجاءت اأكادميية اناليت اليابانية يف 
املركز الثالث بر�شيد 4320 نقطة، 
ثم نادي بني يا�س يف املركز الرابع ب 
املركز  يف  واجلزيرة  نقطة،   2900
نقطة،   2360 ب��ر���ش��ي��د  اخل��ام�����س 
اأندية   3 ت��دخ��ل  اأي�����ش��ا  م���رة  ولأول 
الأوائ����ل يف  اإم��ارات��ي��ة �شمن اخلم�س 

اإحدى اجلولت خارج الإمارات.
ح�شر مناف�شات اأم�س وتوج الفائزين 
ال���ظ���اه���ري ع�����ش��و جمل�س  م��ن�����ش��ور 

للجوجيت�شو،  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة 
وط���������ارق ال����ب����ح����ري م����دي����ر ج�����ولت 
ما�شي  وتاكا  �شالم،  جراند  اأبوظبي 
رئي�س الحتاد الياباين للجوجيت�شو، 
الت�شغيلي  امل���دي���ر  ال��ه��ن��ائ��ي  وخ���ال���د 
ل��ن��ادي ال���وح���دة امل�����ش��رف ال��ع��ام على 
ن�����ش��اط اجل��وج��ي��ت�����ش��و ف��ي��م��ا حظيت 
بح�شور  ال���ث���اين  ال���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات 
اأم��ا عن  جماهريي واإع��الم��ي مميز. 
الأبرز يف مناف�شات  الإماراتي  النجم 
الف�شلي  ع���م���ر  ك������ان  ف���ق���د  ال�����ي�����وم 
واأكادميية  الوطني  منتخبنا  لع��ب 
والعامل،  اآ���ش��ي��ا  وب���ط���ل   ”777  “
الأه���م يف  القيا�شي  ال��رق��م  و���ش��اح��ب 
العامل وهو اجلمع بني ذهبية العامل 
ل��ل�����ش��ب��اب وال���ك���ب���ار يف م��و���ش��م واح���د 
احلزام  بذهبية  الف�شلي  ف���از  ح��ي��ث 
البنف�شجي يف وزن 62 كجم، متغلبا 
الثقيل،  العيار  3 مناف�شني من  على 
الأول  النزال  انهاء  من  عمر  ومتكن 
با�شت�شالم املناف�س، والثاين بنتيجة 4 
- 2، والثالث باأف�شلية على املناف�س، 
اإىل ر�شيده ميدالية ذهبية  لي�شيف 

ثالثة خالل املو�شم احلايل.
بعثة  رئي�س  الظاهري  من�شور  واأك��د 
الن�شخة  يف  اجل���دي���د  اأن  الإم��������ارات 
احلالية من البطولة هو الغاء احلزام 
الأبي�س من كل الفئات، واإلغاء فئتي 
باب  واغ�������الق   ،  4 و   3 الأ�����ش����ات����ذة 
الت�شجيل قبل اأن تبداأ البطولة ب�شهر 
اأن  توؤكد  املعطيات  هذه  وكل  تقريبا، 
البطولة تتطور، وتنتقل من مرحلة 
الكيف  م��رح��ل��ة  اإىل  والأع������داد  ال��ك��م 
واأن القبال عليها وبرغم  والنوعية، 
ال��ف��ئ��ات ك��ب��ري، وبالتايل  اإل���غ���اء ه���ذه 
ت��زداد قيمة عاما بعد ع��ام، ويف  فهي 
ظني اأن الو�شول للرقم 700 لعبا 
لعبة برغم الغاء الفئات امل�شار اإليها، 
للت�شجيل  النهائي  املوعد  قبل  وذلك 
ب�شهر يرتجم قوة تاأثري البطولة يف 
اخلارج، وجناحها يف الدعاية لنف�شها 

يف الن�شخ ال�شابقة«.
اأي�شا يف تلك  “ ان اجل��دي��د  و���ش��اف 
 “ مناف�شة  فيها  اأق��م��ن��ا  اأن��ن��ا  اجل��ول��ة 
ملك الب�شاط” لأول مرة يف طوكيو، 
الدكتور  معايل  ح�شرها  التي  وه��ي 

ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري 
املناخي والبيئة و�شعادة خالد عمران 
اليابان  لدى  الدولة  �شفري  العامري 
ويوريكو كويكي حاكمة طوكيو الأمر 
احلكومي  اله���ت���م���ام  ي��ع��ك�����س  ال�����ذي 
اأو يف  اليابان  �شواء كان يف  بالبطولة 

الإمارات«.
وثمن ح�شور يوريكو كويكي حاكمة 
طوكيو مما يعك�س تقديرها لهتمام 
الريا�شات  م���ن  ب���واح���دة  الإم�������ارات 
الياباين  ال�شعب  ثقافة  يف  الرتاثية 
التكرمي،  يف  �شاركت  انها  اىل  م�شريا 
باإحدى  مباحثات  جل�شة  ع��ق��دت  ث��م 
القاعات يف ال�شالة مع معايل الدكتور 
ث��اين اأح��م��د ال��زي��ودي و���ش��ع��ادة خالد 
امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ح���ول  ال��ع��ام��ري 
بق�شية التغري املناخي والبيئة، علما 
باأن الإمارات واليابان مهتمتان بهذا 
ال�شاأن، ونحن �شعداء للغاية باأن تكون 
هناك مباحثات ر�شمية يف مو�شوعات 
جراند  بطولة  هام�س  على  حمورية 
����ش���ك���ره ملعايل  �����ش����الم. وع������رب ع����ن 
اأعطى  ال��ذي  الزيودي  ثاين  الدكتور 

ح�شوره للحدث عمقا ول �شيما بعد 
مناق�شة مو�شوع ال�شتدامة والتغري 
امل�شرتكة يف  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  املناخي 
ان  م�شيلفة  املهمني  امللفني  ه��ذي��ن 
اليابان  اهتمام  اكدت  طوكيو  حاكمة 
بتواجدها القوي يف معر�س” اك�شبو 
2020 بدبي العام املقبل، ونها �شتزور 
واأن  املقبل،  العام  بداية  يف  الإم���ارات 
هناك الكثري من القوا�شم امل�شرتكة، 
مع  �شتناق�شها  التي  املهمة  وامل��ل��ف��ات 
امل�شوؤولني يف الإمارات. وعن الن�شخة 
طوكيو  يف  ال���ب���ط���ول���ة  م����ن  امل��ق��ب��ل��ة 
نحن  الظاهري:  ق��ال  لها  والرتتيب 
نواجه حتد كبري يف موعدها املو�شم 
�شيكون  امل��ع��ت��اد  م��وع��ده��ا  لأن  امل��ق��ب��ل 
وقد  طوكيو،  اأوملبياد  موعد  نف�س  يف 
اأم�س  للنقا�س  امل��و���ش��وع  ه��ذا  فتحنا 
واأبدت موافقتها  مع حاكمة طوكيو، 
نتخذه  ق���رار  اأي  يف  م�شاعدتنا  على 
هناك  اأن  ���ش��ي��م��ا  ول  امل���وع���د،  ب�����ش��اأن 
اأي مناف�شات  اإقامة  ت�شريعات حتظر 
الأوملبياد  م��وع��د  ن��ف�����س  يف  م���وازي���ة 
ر�شمي  بت�شريح  اإل  امل��دي��ن��ة،  بنف�س 

واأنها لن متانع  املنظمة،  اللجنة  من 
�شندر�س  ل��ك��ن��ن��ا  ال��ت�����ش��ري��ح،  م��ن��ح��ن��ا 
اأي�شا خيارات تغيري املوعد، واقامتها 
يف �شهر نوفمرب من عام 2020 ، مع 
لتقام  جانريو  دي  ريو  جولة  حتويل 
احتمال  وه��ن��اك  ط��وك��ي��و،  م��وع��د  يف 
طوكيو  جولة  نقيم  ب��اأن  اأي�شا  ثالث 
اأخ��رى، قريبة من  يابانية  يف مدينة 
الأمر  �شندر�س  جانبنا  ومن  طوكيو، 
ون��ت��خ��ذ ال��ق��رار خ���الل ���ش��ه��ري��ن. اأما 
عمر الف�شلي جنم منتخبنا الوطني 
و�شاحب الإجن���از الأب���رز ال��ي��وم فقد 
اأكد اأن ذهبية طوكيو تعني له الكثري 
لأنها الثالثة بعد ترفيعه من احلزام 
من  وذل���ك  البنف�شجي،  اإىل  الأزرق 
4 م�����ش��ارك��ات، ح��ي��ث ح�شل  اج��م��ايل 
ع��ل��ى ال��ربون��زي��ة ال��وح��ي��دة يف جولة 
ا�شبوع  اأنه وبعد  اإىل  مو�شكو، م�شريا 
بالذهبية  ال��ف��وز  م��ن  تقريبا  واح���د 
الآ���ش��ي��وي��ة يف م��ن��غ��ول��ي��ا ا���ش��ت��ع��اد من 
الن�شر.  فرحة  طوكيو  ذهبية  خالل 
ومن ناحيته يوؤكد الربازيلي هيبامار 
مدرب الوحدة واملدرب املف�شل لعمر 

واحدا  اأ�شبح  اأن عمر  اأي�شا  الف�شلي 
اجلوجيت�شو  اي����ق����ون����ات  اأه�������م  م����ن 
 3 مل����دة  ال���ع���امل، واأن�����ه درب ع��م��ر  يف 
التي  اإجن���ازات���ه  اأن  وي���وؤك���د  ���ش��ن��وات، 
ولكنها  ف����راغ،  م��ن  ت���اأت  مل  يحققها 
نتيجة للتعب واجلهد والتدريبات 4 
فرتات يوميا،. واكدت احلكمة اأ�شواق 
ان�شمت  التي  اخل��وري  الدين  �شالح 
يف  م���رة  لأول  ال��ب��ط��ول��ة  ق�����ش��اة  اإىل 
اإدارة  يف  و����ش���ارك���ت  ����ش���الم،  ج���ران���د 
الب�شاط يف  ال��ن��زالت على  م��ن  ع��دد 
اليوم  اليوم الأول، وعلى الطاولة يف 
تلك  كثريا من  ا�شتفادت  اأنها  الثاين 
حر�شت  اأنها  حيث  الدولية  امل�شاركة 
اكت�شاب اخلربة، والنخراط يف  على 
جراند  اأب��وظ��ب��ي  مثل  ك��ربى  بطولة 

�شالم.

ال�شارقة يتعاقد مع حار�شني متميزين يف كرة اليد..

حممد اإ�سماعيل : طموحي مع »امللك« لتحقيق اإجناز اآ�سيوي

العني يختتم املرحلة الأوىل مب�شاركة لبا ومزيان

ال�سهباين: موؤ�سرات مع�سكر »الزعيم« اإيجابية وتقييم جناح مرحلة الإعداد نهاية املو�سم

اأبطال اجلوجيت�شو يوا�شلون التاألق يف طوكيو ويرفعون ر�شيدهم اإىل 68 ميدالية باليوم اخلتامي

عمر الف�سلي يح�سد ذهبية احلزام البنف�سجي 

»الزعيم« يواجه الفتح 
والتفاق واإ�شرتا يف 

املرحلة الثانية

الربتغاليان 
ناين وخوي 

حتت جمهر ليكو
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الفجر الريا�ضي

للمرة  الهولندي  ال�شوبر  الكاأ�س  لقب  اأم�شرتدام  اأياك�س  اأحرز 
اأيندهوفن  التاريخي  غرميه  على  بفوزه  تاريخه،  يف  التا�شعة 

اأم�شرتدام. يف  اأرينا  كرويف  يوهان  ملعب  على  -2�شفر 
وكان اأياك�س قد خا�س مو�شما رائعا بلغ فيه ن�شف نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا واأحرز لقبي الدوري والكاأ�س حمليا.
الدمناركي كا�شرب دولربغ بعد متريرة  املهاجم  للفائز  و�شجل 
من دوين فان دي بيك بعد 35 ثانية فقط على �شافرة البداية، 

واملدافع دايل بليند من ت�شديدة قوية )53(.

30 دقيقة من املباراة بع�شرة  وا�شطر ايندهوفن لكمال اآخر 
ا�شتنفاد  بعد  لم��ر���س،  ���ش��ام  ال�شاب  مهاجمه  ل�شابة  لع��ب��ني 

املدرب مارك فان بومل تبديالته الثالثة.
وي�شتهل اأياك�س حملة الدفاع عن لقبه يف الدوري املحلي ال�شبوع 
الثالث من  التمهيدي  ال��دور  اأي��ام  بعد ع�شرة  املقبل، ويخو�س 
املقابل،  يف  اليوناين.  ب��اوك  �شد  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  م�شابقة 
التمهيدي  ال���دور  يف  ال�شوي�شري  ب��ازل  م��ع  ايندهوفن  يلتقي 

الثاين من دوري الأبطال بعد فوزه عليه ذهابا 2-3.

اأياك�س يحرز الكاأ�س ال�سوبر الهولندي

يعد اأتلتيكو مدريد من اأكرث اأندية 
ثباتاً  الأك����رث  الإ���ش��ب��اين  ال�����دوري 
ال�شنوات  يف  والنتائج  امل�شتوى  يف 
ال�شتمرار  على  وق���درة  الأخ����رية، 
التقليديني،  الغرميني  يف مناف�شة 

ريال مدريد وبر�شلونة.
وك����ان يف ك���ل ح��ق��ب��ة ي��ظ��ه��ر فريق 
يحاول ك�شر هيمنة الثنائي الأقوى 
فالن�شيا،  مثل  الإ�شبانية،  الكرة  يف 
اأتلتيكو  ي��ظ��ل  ب��ي��ن��م��ا  واإ���ش��ب��ي��ل��ي��ة، 
م��دري��د الأك����رث ق���درة ح��ال��ي��اً على 
والرب�شا،  الريال  وجه  يف  الوقوف 
“الروخيبالنكو�س”  ك���ان  ح��ي��ث 
ق��ري��ب��اً م���ن حت��ق��ي��ق اإجن�����از الفوز 
اأوروب��ا مرتني،  اأبطال  بلقب دوري 
ل������ول ال�������ش���ق���وط اأم���������ام ال���غ���رمي 
النهائي  ريال مدريد يف  التقليدي 

يف املرتني.
اأت��ل��ت��ي��ك��و �شدمة  وت��ل��ق��ى ج��م��ه��ور 
املا�شي،  املو�شم  نهاية  عقب  كبرية 
بعدما اأعلن جنمه الأول، الفرن�شي 
اأن�����ط�����وان غ���ري���زم���ان رح���ي���ل���ه عن 
انتقاله  ي��ت��م��م  اأن  ق��ب��ل  ال���ف���ري���ق، 
رحيل  ج��ان��ب  اإىل  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  اإىل 
اإىل  فرينانديز  لوكا�س  الفرن�شي 
والإ�شباين  الأمل���اين،  ميونخ  بايرن 
�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت  اإىل  رودري 
الفريق  ب��اأن  اأوح��ى  ما  الإجنليزي، 

�شيكون يف طريقه لالنهيار.
اإدارة  ف��ع��ل  ردة  ك���ان���ت  امل��ق��اب��ل  يف 
ال���ن���ادي الإ����ش���ب���اين اإي��ج��اب��ي��ة، من 
النتقالت  ����ش���وق  دخ������ول  خ�����الل 
اأنفقت  ح��ي��ث  ب���ق���وة،  ال�����ش��ي��ف��ي��ة، 

وجود  مع  ي��ورو،  مليون   243.5
الذين  الالعبني  من  كبري  فائ�س 
الفريق، ليدخل خزينة  رحلوا عن 
ي����ورو،  م��ل��ي��ون   311.1 ال����ن����ادي 
باإجمايل فائ�س بلغ 67.6 مليون 

يورو.
وح�شد اأتلتيكو من رحيل غريزمان 
انتقال  وم��ن  ي��ورو،  مليون   120
مليون   80 ه��رين��ان��دي��ز  ل��وك��ا���س 
يورو،  مليون   70 ورودري  ي���ورو، 
غيل�شون  ال���ربت���غ���ايل  ان��ت��ق��ل  ك��م��ا 
الفرن�شي  م��ون��اك��و  اإىل  م��ارت��ي��ن��ي��ز 

مقابل 30 مليون يورو.
اأما تعاقدات “الأتليتي” كانت �شم 
فيليك�س  جواو  الربتغايل  املوهوب 
مقابل  ال����ربت����غ����ايل  ب��ن��ف��ي��ك��ا  م����ن 

وماركو�س  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   126
م��دري��د مقابل  ري��ال  م��ن  لورينتي 
30 مليون يورو، والإ�شباين ماريو 
الربتغايل  ب��ورت��و  م��ن  هريمو�شو 
ي��ورو، كما �شم  25 مليون  مقابل 
ال��دويل كريان تريبري  الإجنليزي 
من توتنهام الإجنليزي مقابل 22 
فيليبي  وال��ربازي��ل��ي  ي���ورو،  مليون 
م��ن ب��ورت��و ال��ربت��غ��ايل مقابل 20 
�شم  نف�شه  وباملبلغ  ي���ورو،  مليون 
من  قادماً  ل��ودي  رينان  الربازيلي 

اأتلتيكو بارانين�شي الربازيلي.
التي  ال���ت���ع���اق���دات  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
مدريد،  اأت��ل��ت��ي��ك��و  اإدارة  اأب��رم��ت��ه��ا 
يف  املراكز  اأغلب  تدعيم  يف  جنحت 
يجعل  ما  لمعة،  باأ�شماء  الفريق، 

دييغو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل���درب  مهمة 
قيادة  �شهلة يف موا�شلة  �شيميوين 
الألقاب  ع��ل��ى  للمناف�شة  ال��ف��ري��ق 
والظهور  املقبل،  املو�شم  يف  املحلية 
ب�شكل قوي يف دوري اأبطال اأوروبا.

التاريخي  ال����ف����وز  اأن  ����ش���ك  ول 
الغرمي  على  الفريق  حققه  ال��ذي 
التقليدي ريال مدريد ودياً بنتيجة 
اإن���ذار  غ��ر���س  مب��ث��اب��ة  ك���ان   ،3-7
واأوروب����ا،  “الليغا”  اأن��دي��ة  جلميع 
“الروخيبالنكو�س”  اأظ��ه��ر  حيث 
متكاملة،  ت�شكيلة  قوته من خالل 
مع تاألق املهاجم الإ�شباين الدويل 
الفريق  اأن  يوؤكد  ما  كو�شتا،  دييغو 
لن يكون نداً �شهاًل لكل من الريال 

والرب�شا يف املو�شم املقبل. 

اأتلتيكو مدريد »بعبع الليغا« 
بال�سفقات اجلديدة

اأ���ش��ب��ح��ت ال��ت��ك��ه��ن��ات ح���ول ان��ت��ق��ال غ���اري���ث ب��ي��ل اإىل 
يف  ال��ك��روي��ة  الق�ش�س  اأ�شهر  م��ن  �شونينغ  ج��واجن��زو 
فرتة النتقالت ال�شيفية اجلارية، لكن حتى اإذا وقع 

ال�شيني،  ال��ن��ادي  م��ع  عقد  على  الويلزي  ال��الع��ب 
الدوري  يف  هناك  �شيظهر  اأن��ه  ي�شمن  ل  فهذا 

املمتاز يف اأي وقت قريب.
اأن بيل  ت��ق��اري��ر ه���ذا الأ����ش���ب���وع  وذك�����رت 

�شنوات   3 مل��دة  على عقد  �شيوقع 
ليح�شل  ج�����واجن�����زو  م�����ع 

مليون  ع��ل��ى  اأ����ش���ب���وع���ي���اً 
ج�����ن�����ي�����ه اإ�����ش����رتل����ي����ن����ي 
دولر(  مليون   1.24(

ب���ع���د ال����رح����ي����ل عن 
ري���ال م��دري��د عقب 
�شنوات   6 ق�����ش��اء 
هناك والفوز بلقب 
دوري اأبطال اأوروبا 
والدوري  مرات   4
الإ�������ش������ب������اين ع����ام 

.2017
ال�شيني ل يعني  الفريق  التوقيع على عقد مع  لكن 
ال��وي��ل��زي يف  ال��الع��ب  اأن يظهر  ب��ال�����ش��رورة 
انتهاء  بعد  للفريق  م��ب��اراة  اأول  يف  امللعب 
الأربعاء  املو�شم هناك  انتقالت منت�شف 

املقبل.
اأند  اآر  و�شيلعب جواجنزو مع قوانغت�شو 
و�شط مناف�شة ثالثية  يوم اجلمعة،  اإف 
اإيفرغراند  ج��واجن��زو  ب��ني  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى 

و�شنغهاي �شيبغ وبكني جوان.
جواجنزو  م��درب  ياأمل  املقابل  ويف 
امل�شابقة  ينهي  اأن  كوزمني  اأولري��و 
يف امل���رك���ز ال����راب����ع، ل��ك��ن رمب����ا ل 
يكون بيل يف حاجة اإىل ال�شعور 
م�شتوى  ب���������ش����اأن  ب���ال���ق���ل���ق 

الفريق.
�شونينغ  ����ش���رك���ة  ومت����ل����ك 
والتي  الكهربائية،  لالأجهزة 
ا�شتحوذت على النادي ال�شيني 
قرب نهاية 2015، ح�شة اأغلبية 
اإنرت  ال��ع��م��الق الإي���ط���ايل  اأي�����ش��اً يف 
ميالن، ول تزال هناك اإمكانية لنتقال 
بيل على �شبيل الإعارة اإىل بطل اإيطاليا 
تعاون  ح�����دث  اأن  و����ش���ب���ق  م������رة.   18
ك��ب��ري ب���ني ال���ن���ادي���ني وان��ت��ق��ل ترينت 
اإىل  اأ���ش��رتال��ي��ا  م��داف��ع  �شين�شبريي 
 .2017 اإنرت بطريقة م�شابهة يف 
اجلناح  انتقل  امل��ق��اب��ل  الجت���اه  ويف 
اإنرت  من  قادماً  اإىل جواجنزو  اإي��در 
املدافع  اأ���ش��ب��ح  بينما  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 
للفريق  املن�شمني  اأح����دث  م���ريان���دا 
الفريق  ع���ن  رح��ي��ل��ه  ب��ع��د  ال�����ش��ي��ن��ي 
الإي��ط��ايل. ويف ظ��ل ال��ت��ع��اون امل�شرتك 
بني الناديني تبدو فر�شة وجود بيل 

يف �شان �شريو كبرية. 

بيل يرحل باأموال �سينية.. 
ويلعب يف دوري اأوروبي!

كلوب ينفي غريته من القدرات ال�سرائية ملناف�سيه 
نفى الأملاين يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول تلميحات باأنه ي�شعر بالغرية 
من القدرة ال�شرائية ملناف�شيه و�شط فرتة هدوء يعتربها البع�س، غري منا�شبة، 

لأبطال اأوروبا.
القوة  م��ن  الإط���الق  بالغرية” على  ي�شعر  “ل  اأن��ه  ي��ورغ��ن كلوب على  و���ش��دد 
اأي �شيء  اأنه ل ميكنه قول  اإىل  املناف�شة لليفربول”، م�شريا  ال�شرائية للفرق 

ب�شاأن ما تفعله الفرق الأخرى، بح�شب ما ذكر موقع “فوك�س �شبورت«.
وكان فريق ليفربول احلائز على بطولة دوري اأبطال اأوروبا “الت�شامبيونزليغ” 
العمر  البالغ من  ب��ريغ،  دن  فان  �شيب  املدافع  اإل مع  املو�شم،  يتعاقد، هذا  مل 
ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  ال��ذي احتل  الفريق،  اأق���رب مناف�شي  اأن  17 ع��ام��ا، يف ح��ني 
الربميريليغ يف املو�شم املن�شرم، عززوا �شفوفهم بالعديد من الالعبني خالل 
رودري،  الإ�شباين  مع  �شيتي  مان�ش�شرت  وقع  فقد  ال�شيفية.  النتقالت  فرتة 
بينما اأ�شاف مان�ش�شرت يونايتد الالعبني اآرون وان بي�شاكا ودانييل جيم�س مع 
احتمال التوقيع مع اآخرين، فيما اأعار اأر�شنال لعبه داين �شيبايو�س، يف حني 
تانغوي  الالعب  بالتوقيع مع  النادي  توتنهام هوت�شرب رقما قيا�شيا يف  �شجل 
اندومبيلي، ب�شفقة بلغت قيمتها 55 مليون جنيه ا�شرتليني اأو ما يعادل 68 

مليون دولر.
“ل  الإيطايل يف مباراة ودية  نادي نابويل  الذي �شيواجه فريقه  وقال كلوب، 
يقومون  كيف  اأع��ل��م  ول  الأخ����رى..  ال��ف��رق  تفعله  عما  �شيء  اأي  ق��ول  ميكنني 
يدفعوا  اأن  اجلميع  على  اآ�شف،  الفواتري..  ندفع  اأن  علينا  )الإن��ف��اق(..  بذلك 
الفواتري، ونحن اأي�شا«. واأو�شح اأن نادي ليفربول ا�شتثمر بالأموال يف الفريق 
ل�شنا يف  ذل��ك، ونحن  نفعل  اأن  ن�شتطيع  اأننا ل  يبدو  “والآن  احل��ايل، م�شيفا 
القيام  تريد.. ول ميكنك  ما  كل  على  الفانتازيا حيث ميكنك احل�شول  بالد 

بذلك با�شتمرار«.

 16“ اإليوت  هاريف  اليافع  مع  التعاقد  الإنكليزي  ليفربول  نادي  اأعلن 
�شمن  مباراة  ي�شارك يف  لعب  اأ�شغر  املا�شي  العام  اأ�شبح  عاما” الذي 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع فريقه ال�شابق فولهام.
يخو�س  لعب  اأ�شغر   ،2019 اأيار-مايو  من  الرابع  يف  اإليوت  واأ�شبح 
�شد  فريقه  ل��ق��اء  يف  وذل���ك مب�شاركته  امل��م��ت��از،  ال����دوري  �شمن  م��ب��اراة 
ولفرهامبتون )�شفر1-(، وهو يف عمر 16 عاما و30 يوما، علما باأنه 
مباراة  خا�س اأي�شا يف �شن اخلام�شة ع�شرة “اأيلول-�شبتمرب 2018”، 

�شد ميلوول )3-1( �شمن كاأ�س الرابطة.
يف  م�شارك  كاأ�شغر  بريغز  ماثيو  ال�شابق  فولهام  لع��ب  اإل��ي��وت  وخلف 
مباراة للدوري، علما باأن الأخري خا�س مباراته الأوىل يف 13 اأيار-مايو 
2007 حني كان يبلغ 16 عاما و68 يوما، بح�شب املوقع اللكرتوين 

للدوري.
توج  ال��ذي  الأحمر  الفريق  اىل  بالن�شمام  اأن��ه حقق حلما  اإليوت  واأك��د 
ال�شاد�شة  للمرة  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  مل�شابقة  بطال  املن�شرم  املو�شم  يف 
يف تاريخه، واأنهى الدوري املحلي و�شيفا ملان�ش�شرت �شيتي بفارق نقطة 

واحدة.
وكتب عرب ح�شابه على ان�شتاغرام “الن�شمام اىل الفريق الذي �شجعته 
يف طفولتي هو حلم يتحقق بالن�شبة اإيل ولعائلتي، و�شعور ل ي�شدق اأن 

اأمتكن من اأن اأقول اإنني بت جزءا من +احلمر+«.
اأنفيلد  باأن  واأ�شعر  النادي،  اأجل  باأق�شى ما ميكن من  “�شاأعمل  اأ�شاف 
والتطور  للنمو  اإيل  بالن�شبة  امل��ث��ايل  امل��ك��ان  ه��و  ليفربول”  “ملعب 

كالعب«.
الفئات العمرية للمنتخب الإنكليزي، حمط  وكان الالعب الدويل مع 
اهتمام اأندية عدة مثل اأر�شنال ومان�ش�شرت �شيتي، وريال مدريد الإ�شباين 
وباري�س �شان جرمان الفرن�شي، بح�شب التقارير ال�شحافية الإنكليزية. 
واإليوت هو ثاين لعب يافع يتعاقد معه ليفربول يف الآونة الأخرية، بعد 

املدافع الهولندي �شيب فان دن بريغ “17 عاما«.

احتفظ اجلورجي نيكولوز با�شيال�شفيلي امل�شنف رابعا بلقبه بطال لدورة 
اأندري  الرو�شي  على  ب��ف��وزه  امل�شرب  ك��رة  يف  الدولية  الأمل��ان��ي��ة  هامبورغ 

روبليف 7-5 و4-6 و6-3 يف املباراة النهائية.
وهو اللقب الثالث لبا�شيال�شفيلي “27 عاما” يف م�شريته الحرتافية، 
ت�شرين  يف  بكني  يف  ال�شني  دورة  ويف  ه��ام��ب��ورغ،  يف  مرتني  تتويجه  بعد 

الأول-اأكتوبر املا�شي.
يف  امل�شنف  با�شيالف�شفيلي  �شيخ�شر  باللقب،  احتفاظه  من  الرغم  وعلى 
املركز 16 عامليا، نقاطا يف الت�شنيف العاملي لرابطة الالعبني املحرتفني 

لأنه اأحرز لقب الدورة الملانية العام املا�شي بعدما خا�س الت�شفيات.
األك�شندر  الأمل��اين  على  بفوزه  النهائي  اىل  بطاقته  با�شيال�شفيلي  وحجز 
زفرييف املولود يف هامبورغ 6-4 و4-6 و7-6 )7-5( يف ن�شف النهائي 

ال�شبت.
يف  ال��ث��اين  باللقب  ال��ت��ت��وي��ج  عاما” يف   21“ روب��ل��ي��ف  ف�شل  امل��ق��اب��ل،  يف 
باأنه  علما   ،2017 عام  الكرواتية  اوم��اغ  دورة  بعد  الحرتافية  م�شريته 
خا�س النهائي الثالث يف م�شريته بعدما خ�شر نهائي دورة الدوحة العام 

املا�شي.
وخ�شر اجلورجي اإر�شاله مبكرا يف املجموعة الأوىل لكنه جنح يف تعوي�شه 
عندما ك�شر اإر�شال الرو�شي يف ال�شوط ال�شاد�س يف �شاد�س فر�شة له لك�شر 

الإر�شال.
و�شنحت اأمام اجلورجي فر�شة حل�شم املجموعة الأوىل يف ال�شوط العا�شر 
الثاين  ال�شوط  يف  با�شيال�شفيلي  ينجح  ان  قبل  ت��دارك،  الرو�شي  اأن  بيد 
املجموعة  التحية يف  7-5. ورد روبليف  املجموعة ل�شاحله  ع�شر وينهي 
لكن  واح���دة،  م��رة  اجل��ورج��ي  اإر���ش��ال  بك�شره   4-6 ك�شبها  بعدما  الثانية 
الكلمة الخرية كانت لالأخري يف املجموعة الثالثة احلا�شمة بعدما ك�شر 

اإر�شال مناف�شه مرتني مقابل واحدة للرو�شي.

ليفربول يتعاقد مع هاريف اإليوت 

با�سيال�سفيلي يحتفظ بلقب 
هامبورغ للم�سرب

على  احلفاظ  يف  ديبال  باولو  الأرجنتيني  املهاجم  يرغب 
لكرة  الإي��ط��ايل  ال��دوري  بطل  يوفنتو�س  فريق  مركزه يف 
عن  ت��ردد  ما  ظل  يف  الأخ���رية،  الثمانية  املوا�شم  يف  القدم 

روميلو  البلجيكي  ل�شم  �شفقة  �شمن  عر�شه  احتمال 
لوكاكو من مان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي، بح�شب تقارير 
اإيطاليا” اأن  “�شكاي  �شبكة  واأف��ادت  اإيطالية.  �شحافية 
املهاجم الأرجنتيني البالغ 25 عاما “يريد اأن يبقى يف 
يوفنتو�س ويقاتل من اأجل مركزه يف اإ�شراف ماوريت�شيو 

املو�شم  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  ت����وىل  ال�����ذي  �شاري” 
لنادي  الفنية  الإدارة  مقاليد  املن�شرم، 

ت�شل�شي  م��ن  ق��ادم��ا  العجوز  ال�شيدة 
ملا�شيميليانو  خ��ل��ف��ا  الإن���ك���ل���ي���زي، 

األيغري. واأ�شارت ال�شبكة اىل اأن 
لتقدمي  ي�شتعد  “يوفنتو�س 

ع������ر�������س ل���������ش����م م���ه���اج���م 
روميلو  يونايتد  مان�ش�شرت 
ا�شتعداد  لوكاكو، وهو على 

لإدراج املهاجم الأرجنتيني كجزء 
من هذه ال�شفقة”، لكن الأخري “يريد 

اإجازته  اأن يبقى يف تورينو، وقد يعود من 
التاأقلم  ليبداأ  املحدد،  املوعد  قبل  ال�شيفية 
ب�شكل مبكر مع الأ�شاليب التدريبية ل�شاري«.

ومن املتوقع اأن يلتحق ديبال ب�شفوف الفريق 
اآب-اأغ�شط�س ا�شتعدادا للمو�شم  يف اخلام�س من 

اجلديد، علما باأن النادي منحه اإجازة اإ�شافية بعد 
م�شاركته مع منتخب بالده يف بطولة كوبا اأمريكا 

هذا ال�شيف. ويدافع ديبال عن األوان يوفنتو�س منذ 
�شيف العام 2015 حني ان�شم اىل �شفوفه قادما من 

بالريمو. وهو قدم اأداء متفاوتا يف املو�شمني الأخريين، 
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 2019-2018 ومو�شم  امل�شابقات،  خمتلف  يف  م��ب��اراة 
الذي �شهد ان�شمام املهاجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو 

اىل يوفنتو�س، مع 10 اأهداف فقط يف 42 مباراة.
ي��ون��اي��ت��د قادما  ل��وك��اك��و اىل ���ش��ف��وف  ان�����ش��م  امل��ق��اب��ل،  يف 
قيمتها  ق��درت  �شفقة  يف   ،2017 �شيف  يف  اإيفرتون  من 
ب�75 مليون جنيه ا�شرتليني، و�شكلت حينها رقما قيا�شيا 
لنتقال لعب بني ناديني اإنكليزيني. لكنه ي�شكل يف الآونة 
الأخرية حمور تقارير انتقال حمتمل، ل�شيما اىل اإيطاليا 

حيث �شبق للمدير الريا�شي لإنرت ميالن بيريو اأو�شيليو 
مفاو�شات  يف  دخ���ل  ن��ادي��ه  اأن  مت��وز-ي��ول��ي��و  يف  اأع��ل��ن  اأن 
الدويل  ل�شم  احلمر”  “ال�شياطني  ن���ادي  م��ع 
اأن  اىل  ت�شري  التقارير  لكن  البلجيكي. 
اإنرت  من  اأول��ي��ا  عر�شا  رف�س  يونايتد 
من  جنيه  م��ل��ي��ون   54 ت��ق��ارب  بقيمة 
الإنكليزي  ال��ن��ادي  واأن  ال��الع��ب،  اأج��ل 
املبلغ  على  احل�شول  الأق��ل  على  يريد 
ذات���ه ال���ذي دف��ع��ه م��ن اأج���ل احل�شول 

على خدماته.

ديبال يريد احلفاظ على 
مركزه يف يوفنتو�س 

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

بتاريخ:   1 يوليو 2019 املودعة حتت رقم:  313129 
تاريخ اإيداع الأولوية

با�ش��م:   نافيكو هولدينج ايه ا�س 
وعنوانه: نيا�شكايفني2، 4374 ايجري�شوند، الرنويج 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
بطاريات كهربائية للمركبات؛ هوائيات؛ اجهزة حتليل الهواء؛ اأجهزة قيا�س الرتفاع؛ اأنودات؛ �شتائر مانعة للوهج؛ اأجهزة )كهربائية( مانعة 
للت�شوي�س؛ اأجهزة اإنذار �شد ال�شرقة؛ مالب�س ا�شب�شتو�س للوقاية من احلريق؛ بطاريات لالإ�شاءة؛ اأجهزة �شحن البطاريات؛ منارات م�شيئة؛ 
اأجرا�س اإ�شارة؛ مناظري ثنائية؛ قوارب اإطفاء احلريق؛ اأدوات �شبط املراجل؛ �شناديق فرعية )كهربائية(؛ اأجهزة تنف�س لل�شباحة حتت املاء؛ 
عوامات اإ�شارة؛ فرجارات؛ كامريات )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ كامريات ت�شوير �شينمائي؛ مكثفات؛ وحدات معاجلة مركزية)معاجلات(؛ رقائق 
)دارات متكاملة(؛ كرونوغرافات ) اجهزة ت�شجيل الزمن(؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية؛ مالقط انفية للغوا�شني و ال�شباحني؛ مالب�س 
واقية من احلوادث و ال�شعاع و احلريق؛ اأجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي؛ مبدلت التيار الكهربائي؛ بو�شالت اجتاهية؛ بو�شالت ) 
اأدوات قيا�س(؛ لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�شوب؛ برامج م�شجلة لت�شغيل احلا�شوب؛ برامج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل (؛ برجميات حا�شوب 
)م�شجلة(؛ اأجهزة حا�شوب؛ قارنات )معدات معاجلة البيانات(؛ و�شائط تخزين بيانات مغناطي�شية؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ كوا�شف؛ اأقرا�س 
مدجمة )�شمعية – ب�شرية(؛ اأجهزة قيا�س امل�شافات؛ اأجهزة ت�شجيل امل�شافات؛ اأقنعة للغوا�شني؛ بذلت غو�س؛ دينامومرتات )اجهزة قيا�س 
القوة(؛ �شدادات اأذن للغوا�شني؛ موؤ�شرات الفقد الكهربائي؛ اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بالإ�شارات؛ من�شورات اإلكرتونية، قابلة 
للتنزيل؛ طفايات احلريق؛ بطانيات اإخماد احلريق؛ اأجهزة اإر�شال اإ�شارات �شباب غري متفجرة؛ اأجهزة قيا�س الرتدد؛ حمددات قيا�س البنزين؛ 
نظام حتديد املواقع العاملي)جي بي ا�س(؛ قفازات للغوا�شني؛ �شماعات الراأ�س؛ اأجهزة تنظيم احلرارة؛ خوذ واقية؛ اأجهزة عالية الرتدد؛ اأجهزة 
قيا�س كثافة ال�شوائل؛ اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو؛ اأجهزة كهربائية لالإ�شعال عن بعد؛ اأجهزة قيا�س امليل؛ موؤ�شرات ال�شرعة؛ موؤ�شرات من�شوب 
املاء؛ بطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ اأجهزة اإت�شال داخلي؛ اأحزمة اإنقاذ؛ عوامات اإنقاذ؛ ثياب اإنقاذ؛ اأجهزة و معدات اإنقاذ؛ طوافات 
قيا�س؛  اأجهزة  الال�شلكية؛  للهوائيات  �شواري  اإ�شتدلل؛  عوامات  البحر؛  عمق  حم��ددات  بحرية؛  بو�شالت  قيا�س(؛  )اأدوات  م�شجالت  اإنقاذ؛ 
مقايي�س )اأجهزة قيا�س(؛ ميكرومرتات )اأجهزة قيا�س دقيقة(؛ معاجلات بيانات �شغرية؛ عداد اأميال للمركبات؛ اأجهزة مراقبة كهربائية؛ اأجهزة 
و اأدوات مالحية؛ اأجهزة اإ�شارة بحرية؛ اأدوات مالحية؛ اجهزة حا�شوب مفكرة؛ لوحات اإعالنات اإلكرتونية؛ اأدوات ر�شد؛ اأجهزة و اأدوات ب�شرية؛ 
اأجهزة نقل الأك�شجني؛ حمددات قيا�س البنزين؛ م�شغالت الو�شائط املحمولة؛ هواتف حممولة؛ اأجهزة قيا�س دقيقة؛ حمددات قيا�س ال�شغط؛ 
موؤ�شرات ال�شغط؛ لوحات الدارات املطبوعة؛ بذلت واقية للطيارين؛ اأجهزة رادار؛ اأجهزة نداء ل�شلكية؛ اجهزة راديو؛ اأجهزة حتديد امل�شتوى؛ 
م�شتقبالت �شمعية و ب�شرية؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ اأجهزة تنف�س لرت�شيح الهواء؛ ق�شبان للم�شتك�شفني حتت املاء؛ �شبكات اأمان؛ اجهزة املالحة 
عرب القمار ال�شناعية؛ موازين؛ اإ�شارات م�شيئة اأو اآلية؛ لوحات مفاتيح كهربائية؛ تل�شكوبات؛ اأجهزة تلفاز؛ موؤ�شرات درجة احلرارة؛ ثريمو�شتات 

 )منظمات احلرارة(؛ مفاتيح زمنية اتوماتيكية؛ مثلثات حتذير من عطل املركبات؛ خماريط الريح لبيان اإجتاه الرياح. 
الواق�عة بالفئة:  9

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة  » LOWRANCE » املكتوبة ب�شكل مميز 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  ي�لي�  2019 العدد 12694 



جائزة �سخية ملن ينجب مولودًا ذكرًا
ت��دع��ى ميج�شت�شي  ب��ول��ن��دا،  ���ش��غ��رية يف ج��ن��وب  ق��ري��ة  ع��ر���ش��ت 
اأودرازان�شكي، مكافاأة لأول اأ�شرة حملية تنجب مولوداً من الذكور 

وذلك للنق�س احلاد يف اأعداد الذكور فيها. 
ن�شمة   300 �شكانها  يبلغ عدد  التي  القرية  فاإن  امل�شادر،  وبح�شب 
جلهم من الن�شاء، مل يولد فيها اأي مولود ذكر يف ال�شنوات الت�شع 

املا�شية، ويبلغ عمر اأ�شغر طفل فيها 12 عاماً. 
ينجبون  ما  ن���ادراً  القرية  يف  الأزواج  لكن  ال�شبب،  يعرف  اأح��د  ل 
اأكرب بكثري من عدد  الن�شاء فيها  الذكور، الأم��ر الذي جعل عدد 

الرجال طوال العقود املا�شية. 
بعد  اإن���ه  م���وؤخ���راً،  لل�شحفيني  فيت�شكو  راج��م��ون��د  ال��ع��م��دة  وق���ال 
التحقق من ال�شجالت التاريخية للقرية ومراجعة �شهادات امليالد 

امل�شجلة، تبني باأن عدد املواليد من الذكور قليل جداً. 
امليالد،  �شهادات  وراجعنا  الأم��ر  يف  بحثنا  “لقد  فري�شكو  واأ�شاف 
ولدة  واأن  الإن���اث،  م��ن  معظمهم  القرية  مواليد  ب��اأن  لنا  وتبني 
اأم��ر ن��ادر احل��دوث. يبدو الأم��ر بالن�شبة يل كلغز ي�شعب  الذكور 

حله«
وقال توما�س غول�س، رئي�س فريق الإطفاء، والذي يتاألف معظم 
ولكن نظراً  ذك��ر،  ي��رزق مب��ول��ود  اأن  ي��ود  اإن��ه  الن�شاء،  م��ن  فريقه 
واأ�شاف  ج���داً.   �شئيلة  تبدو  النجاح  فر�س  ف��اإن  القرية  لتاريخ 
باأن  اأعتقد  ولكني  ذكر،  يكون يل طفل  اأن  واأمتنى  ابنتان،  “لدي 

هذا الأمر قد يكون �شعباً، لأن الن�شاء هنا ل يلدن �شوى الإناث«.

جزيرة تدفع لك للعي�س فيها
يوما، فقد  داع��ب تفكريك  العي�س يف جزيرة معزولة قد  ك��ان  اإذا 
مع  اليونانية  اجل���زر  اإح���دى  اإىل  لالنتقال  فر�شتك  ه��ذه  ت��ك��ون 

حوافز مالية ومعي�شية ل ت�شدق.
وتقدم جزيرة اأنتيكيثريا الواقعة على حافة بحر اإيجة، بني كريت 
و بيلوبونيز، حوافز ل ت�شدق للعائالت من اأجل العي�س فيها، من 

بينهما ال�شكن املجاين.
تقدمها  التي  املزايا  بني  “ماي موديرمنت” اأن من  موقع  وذك��ر 
اجلزيرة ملن يرغب يف النتقال اإليها، اإعانات �شهرية بقيمة 500 

يورو )565 دولرا( لل�شنوات الثالث الأوىل من الإقامة.
ال�شخرية،  وت�شاري�شها  الكري�شتالية  مبياهها  اجلزيرة  ومتتاز 
الأمر الذي يجعلها جوهرة حقيقية بعيدة عن احل�شود ال�شياحية، 

ويبلغ عدد �شكانها 24 ن�شمة فقط.
وجذبت املبادرة التي اأطلقتها جزيرة اأنتيكيثريا اأربع عائالت من 
اإغالقها  التي مت  املدر�شة،  فتح  اإع��ادة  �شببا يف  كان  ما  وهو  اأثينا، 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة م���وؤخ���را، الأم����ر ال���ذي اأن��ع�����س احل��ي��اة فيها ب�شكل 

ملحوظ.
اإىل جزيرة  اأنتيكيثريا  القارب من جزيرة  وت�شتغرق الرحلة عرب 
على  اجل��زي��رة  وحتتوي  �شاعتني،  نحو  لها،  جزيرة  اأق��رب  كريت، 

قرية �شغرية يرتكز فيها كل ال�شكان على مرفاأ هناك.
البناء  جم���الت  يف  امل���ه���ارات  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س  اجل��زي��رة  وت�شجع 
بطلبات  التقدم  على  الأ�شماك  و�شيد  وال��زراع��ة  اخلبز  و�شناعة 

للح�شول على الإقامة فيها.
ت�شار�شالي�س،  اأندريا�س  اجلزيرة،  يف  املحلي  املجل�س  رئي�س  وق��ال 
لئق”  دخ��ل  �شمان  خاللها  من  ميكننا  التي  املهن  هي  “هذه  اإن 

للراغبني يف النتقال للعي�س يف اجلزيرة.
وو�شعت ال�شلطات املحلية يف اجلزيرة بع�س املتطلبات الدقيقة يف 
اإذا  لكن  لليونانيني،  الأ�شبقية  �شتكون  اإذ  اإليها،  القادمني  اختيار 
لعدم  �شبب  يوجد  فال  التغيري،  عن  وتبحث  �شابة  العائلة  كانت 

منحها فر�شة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأفعى متنح النواب اإجازة لأجل غري م�سمى
ت�شللت اأفعى اإىل القاعة العامة يف برملان حملي جنوب غربي نيجرييا، مما دفع النواب اإىل اإخالء املوقع وتوقيف 
اجلل�شات اإىل اأجل غري م�شمى. وقال املتحدث با�شم جمموعة من نواب ولية اأوندو، اأولوغبنغا اأومويل، اجلمعة: 
واأرغمنا على  القاعة ما عّطل جل�شتنا  اأفعى كبرية  للم�شاركة يف جل�شة عامة، دخلت  بالدخول  نهم  كنا  “عندما 
املغادرة على عجل«. ويبدو اأن الأفعى �شقطت من ال�شقف اإىل القاعة العامة، كما اأنها مل تلدغ اأحدا، وقد اأم�شك بها 
موظفو الربملان وقتلوها، وفق اأومويل. وعزا املتحدث الواقعة اإىل احلالة املتهالكة للربملان، ب�شبب نق�س التمويل 
اأن نرفع اجلل�شات  الت�شريعي، لذلك قررنا  اآمنة للعمل  الغرفة مل تعد  “هذه  اأوم��ويل:  واأو�شح  ال�شيانة.  وتاأخر 
و�شيدخل الربملان يف اإجازة اإىل اأجل غري م�شمى«. وقال اإن النواب لن يعودوا اإىل حني النتهاء من ر�س املوقع باملواد 
ت�شجيل  الربملان، رغم  اأفعى قاعة اجلل�شات يف  التي تدخل فيها  املعروفة  الأوىل  املرة  الالزمة. وهذه  الكيميائية 

�شكاوى من انت�شار قوار�س وزواحف يف املناطق املحيطة باملوقع.
ومل يذكر اأومويل نوع الأفعى التي ت�شببت بال�شطراب داخل مقر الربملان اخلمي�س، علما اأن نيجرييا ت�شم اأعدادا 

كبرية من الثعابني من بينها اأنواع �شامة كثرية.
واأظهرت درا�شة اأجريت عام 2001 ون�شرتها املجلة الأفريقية للطب والعلوم الطبية، اأن ما يقرب من 500 �شخ�س 
من كل 100 األف ن�شمة يتعر�شون للدغات اأفاع يف نيجرييا �شنويا، وواحدة من كل 8 حالت تكون قاتلة. ويتعر�س 
معظم ال�شحايا للدغات الأفاعي اأثناء الزراعة اأو الرعي اأو امل�شي يف مناطق مك�شوة بالأع�شاب والنباتات، ويتوجه 

اأقل من 10 باملئة من �شحايا لدغات الأفاعي يف نيجرييا اإىل امل�شت�شفى للعالج.
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ماليني امل�ساهدات لفيديو »الأخف�س العمالق«
“مذهل” ُيو�شف  ب��ح��ري  ا���ش��ط��ي��اد ح���ي���وان  م���ن  اأم���ريك���ي  ب��ح��ار  مت��ك��ن 
قبل  حل��ظ��ات،  ل��ع��دة  مبالعبته  وق���ام  ف��ل��وري��دا،  ���ش��واح��ل  يف  ب�”الوح�س”، 
 8 الذي ح�شد  الفيديو  واأظهر مقطع  املياه.  �شراحه يف  باإطالق  يقوم  اأن 
البحارين جو�س وروب��رت، وهما يعتليان ظهر قارب يف  ماليني م�شاهدة، 
اأحدهما يرفع ال�شنارة  ال�شرقية من �شاحل ولية فلوريدا، وكان  املنطقة 
بحثا عن ال�شمك. واكت�شف البحار اأن الأمر يتعلق ب�شمك من نوع الأخف�س 
العمالق؛ وهي اأ�شماك �شخمة ت�شبه الهامور وي�شل وزن الواحدة منها اإىل 
90 كيلوغراما. وواجه البحار م�شكلة كبرية يف �شحب الأخف�س  اأكرث من 
الذي كان يقاوم بقوة، لكن الرجلني متكنا من تقريبه ثم جعاله يفتح الفم 

حتى يقوما بتخلي�شه من ال�شنارة.
وبح�شب الت�شنيفات العلمية، فاإن �شمك الأخف�س العمالق هو الأكرب بني 

اأنواع “الهامور” وينت�شر ب�شكل كبري يف �شواحل املحيط الأطل�شي.
ويف بع�س الأحيان، ي�شل وزن هذه ال�شمكة اإىل نحو 362 كيلوغرام، ومبا 
اإدراج��ه��ا �شمن  امل��ت��ح��دة، ج��رى  ال��ولي��ات  اأن��ه��ا تعر�شت ل�شيد مفرط يف 

الكائنات املهددة بالنقرا�س.
ويعي�س هذا ال�شمك باخل�شو�س يف املياه ال�شتوائية وال�شحلة، وي�شتوطن 
اإىل  فلوريدا  يف  كيز  ج��زر  من  املمتدة  املرجانية  ال�شعاب  من  مقربة  على 
خليج املك�شيك، لكنه موجود اأي�شا يف الباهاما�س وبحر الكاريبي و�شواحل 
احلراري  الحتبا�س  ب�شبب  ال��ع��امل  يف  ال�شمك  ه��ذا  وي��رتاج��ع  ال��ربازي��ل. 

الناجم عن تغري املناخ وال�شطياد لأغرا�س جتارية.
ومبوجب القانون املعمول به يف ولية فلوريدا منذ 1990، يتوجب على كل 

من ا�شطاد هذا ال�شمك يف مياه الولية اأن يقوم باإعادته اإليها.

اأكرث الأيام ازدحاما يف تاريخ الطريان
اجلو  يف  الطائرات  حركة  تتبع  يف  املخت�س  رادار”  “فاليت  موقع  ك�شف 
عن ازدحام غري م�شبوق يف الأجواء، م�شجال بذلك رقما قيا�شيا مل ي�شبق 
يف  الطائرات  حركة  تتبعه  بدء  منذ  الطريان  تاريخ  يف  �شجله  اأن  للموقع 
اجلو. ور�شد موقع “فاليت رادار” وجود 230 األف رحلة يف اأجواء العامل 
يف نف�س اللحظة، اخلمي�س، وهو رقم مل ي�شبق اأن �شجله من قبل، وفق ما 
“تويرت”، الأمر الذي يجعله اأكرث الأي��ام ازدحاما يف  جاء على ح�شابه يف 

تاريخ الطريان.
وكان املوقع نف�شه قد اأعلن على ح�شابه يف تويرت عن ر�شد 225 األف رحلة 
طريان يف الأجواء الأربعاء املا�شي، معتربا ذلك رقما قيا�شيا، قبل اأن يعلن 

اأن اخلمي�س كان اأكرث ازدحاما.
وقال مدير العالقات الإعالمية لل�شركة، اإيان بيت�شينيك، اإن هذه الأرقام 
ب��دءا من منت�شف  �شاعة،   24 مل��دة  الأج���واء  الطائرات يف  تعرب عن حركة 

حممد منري يختتم 
مهرجان جر�س

اختتم املغني امل�شري حممد منري 
���ش��ه��رات ول��ي��ايل م��ه��رج��ان جر�س 
يف  الأردن  يف  وال���ف���ن���ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
اأم�س  دورت����ه ال��راب��ع��ة وال��ث��الث��ني 
امل�شرح  ع��ل��ى  اأق���ي���م  ب��ح��ف��ل  الأول 
حظي  الأث��ري��ة  للمدينة  اجلنوبي 

بح�شور جماهريي كبري.
بانوراما  ع��ام��ا(   64( منري  وق��دم 
لأبرز اأغانيه التي رددها على مدى 
يا  )الليلة  منها  عقود  اأرب��ع��ة  نحو 
و)حبيبي  البنات(  و)ع�شق  �شمرا( 
حتى(  و)ح��ت��ى  ال�شوكولتة(  ل��ون 
اإ�شافة  رم��ان(  و)ي��ا  و)�شمندورة( 
لأغنية )اأنا بع�شق البحر( للفنانة 

جناة ال�شغرية.
احلفل  �شبق  �شحفي  م��وؤمت��ر  ويف 
“اأنا ح��ا���ش��ر دائ��م��ا يف  ق���ال م��ن��ري 
املا�شي،  بالعام  هنا  وكنت  الأردن، 
اأرب����ع  اأو  ث����الث  ت��ق��ري��ب��ا  ول مت���ر 
اأكن  التي  الأردن  وزرت  اإل  �شنوات 
ل��ه��ا ك���ل احل���ب واأرت���ب���ط ب��ه��ا منذ 

�شنوات طويلة«.
ج���ه���اد  الأردين  امل����غ����ن����ي  وك���������ان 
اعتالء  م��ن��ري يف  ���ش��ب��ق  ���ش��رك��ي�����س 
اليوم  بينما �شمل  امل�شرح اجلنوبي 
اخل��ت��ام��ي ل��ل��م��ه��رج��ان ح��ف��ال اآخر 
لالأردنيتني  ال�شمايل  امل�شرح  على 

نداء �شرارة وكارولني ما�شي.
وق���������ال اأمي���������ن �����ش����م����اوي امل����دي����ر 
التنفيذي ملهرجان جر�س للثقافة 
التلفزيونية  روؤي���ا  لقناة  والفنون 
اأر�شينا  نكون  اأن  “اأمتنى  الأردنية 
ملعظم  والثقافية  الفنية  ال��ذائ��ق��ة 
زاره  والذي  املهرجان  متابعي هذا 
هذا العام اأكرث من 100 األف، وهو 

رقم نر�شا عنه متاما«.

جون�سون يقرتح اقتناء كلب يف مقر احلكومة
ال������وزراء ال��ربي��ط��اين، بوري�س  اق����رتح رئ��ي�����س 
ال���واق���ع يف  ج��ون�����ش��ون، اق��ت��ن��اء ك��ل��ب يف مكتبه 
“داوننغ �شرتيت”، لين�شم اإىل القط “لري” 

الذي يحمل من�شبا ر�شميا يف احلكومة.
وتوىل جون�شون ال�شلطة، هذا الأ�شبوع، ودخل 
عرب الباب الأمامي الأ�شود ملقر احلكومة للمرة 
انتقدوه  م��ن  حت��دي  يف  رغ��ب��ة  مبديا  الأوىل، 
ب�شبب اخل��روج من الحت��اد الأوروب��ي واإ�شفاء 
اأ���ش��ل��وب ال��زع��ام��ة يف  ط��اب��ع حا�شم ج��دي��د على 
اإن  اأكرب من�شب بالبالد. وقال م�شدر مطلع، 
اإذا  عما  مكتبه  ف��ري��ق  اأع�����ش��اء  ���ش��األ  جون�شون 
كانوا يوافقون على اقتناء كلب فردوا بحما�س 
و”داوننغ �شرتيت” هو مقر احلكومة  “نعم«. 
الربيطانية منذ قرابة 300 عام، ويوجد فيه 
والأبي�س ويحمل  البني  باللونني  بالفعل قط 
الفئران  ���ش��ائ��دي  هو”كبري  ر���ش��م��ي��ا  من�شبا 
القط  ال���وزراء«. وج��اء تعيني  يف مكتب رئا�شة 
لري عام 2011 وا�شتطاع الحتفاظ مبن�شبه 
ال�شابقني ديفيد  الوزراء  ا�شتقالة رئي�شي  رغم 

كامريون وترييزا ماي.

ل�س يحذر اأ�سحاب املنازل من هذا اخلطاأ      
ب��اأن��ه��م يتقنون  امل��ن��ازل  اأ���ش��ح��اب  ق��د يعتقد ال��ك��ث��ري م��ن 
الأبواب  اإقفال  اإحكام  ال�شرقة، عرب  حماية منازلهم من 
والنوافذ، وعدم ترك اأي مقتنيات ثمينة يف املتناول. اإل 
اأن الل�شو�س قد يجدون بع�س الثغرات التي قد ل ينتبه 
�شيداً  منزله  من  جتعل  قد  والتي  املنزل  �شاحب  اإليها 
مايكل  ال��ربي��ط��اين  الأم���ن  وبح�شب خبري  ل��ه��م.   �شهاًل 
اإقفال  اإح��ك��ام  ف��اإن  ال�شابق،  ك��ان ل�شاً يف  وال���ذي  ف��ري��زر، 
اأ�شبح  املنزل  ب��اأن  بال�شرورة  يعني  ل  والنوافذ،  الأب��واب 
اإحدى  واأورد فريزر يف لقاء له مع  ال�شرقة.  ع�شّياً على 
لتعزيز  الن�شائح  بع�س  الربيطانية،  التلفزة  حمطات 

حماية املنزل من ال�شرقة. 
العطالت  على  يحتوي  تقومي  ترك  بعدم  فريز  وين�شح 
الذين  الل�شو�س  لأن  النافذة،  من  بالقرب  والإج����ازات 
الأ���ش��رة عن  تغيب  اأوق��ات  يعرفون  املنزل قد  يرت�شدون 
املنزل يف اأيام العطالت، ويعمدون اإىل الإغارة على املنزل 

اأثناء غياب اأ�شحابه. 
قفلّي  اإغ��الق  باإحكام  فريزر  ين�شح  �شبق،  ما  اإىل  اإ�شافة 
لأن  ال�شرقة،  من  املنزل  حماية  لتعزيز  الرئي�شي،  الباب 
فتح  كيفية  جيداً  يعرفون  املحرتفني  الل�شو�س  بع�س 
الباب اإن كان مقفاًل بقفل واحد فقط.  واأكد فريزر على 
ال�شرقة عرب  م��ن  امل��ن��زل  ع��وام��ل حماية  تعزيز  ���ش��رورة 
الرئي�شي،  الباب  عند  وخا�شة  املراقبة  كامريات  تركيب 
الذكي  الهاتف  على  تطبيقات  ع��ن  البحث  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املنزل  املراقبة، لإخطار �شاحب  بكامريات  ربطها  ميكن 
اأثناء تواجده يف اخلارج يف حال تعر�س منزله لل�شرقة، 

وفق ما ورد يف �شحيفة مريور اأونالين الربيطانية. 

اأ�سد بعني واحدة!
عرث امل�شور الإيطايل فابريت�شيو بيغنوتي على اأ�شد بعني 

واحدة يف حممية ما�شاي مارا يف كينيا.
والالفت هو وجود ندبة يف وجه هذا الأ�شد �شبيهة كالتي 
بوجه �شخ�شية “�شكار” ال�شريرة يف فيلم “الأ�شد امللك«. 
اأن  النا�س  من  الكثري  “يعتقد  الإي��ط��ايل:  امل�شور  وق��ال 
الفرائ�س  ت�شطاد  اللبوؤات  لأن  جدا،  �شهلة  الأ�شود  حياة 
الأ�شود تق�شي يومها يف  اأن  تعتقد  اإنها  الطعام.  وتوؤمن 
الواقع الأ�شود ت�شارك يف دوريات  النوم وال�شرتاحة. يف 
على  مثال  واأك��رب  وعوائلها.  وكربيائها  اأر�شها  حلماية 
اأ�شبال.  “بيّنا” لديه عائلة مكونة من لبوؤتني و7  ذلك 

ويواجه هو كل يوم معارك �شارية حلمايتها«.

للفائز مبونديال لعبة »فورتنايت« دولر  ماليني   3
تاأهل 200 لعب لنهائيات كاأ�س العامل يف لعبة الفيديو 
نيويورك  مدينة  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  “فورتنايت”  ال�شهرية 

الأمريكية بعد م�شاركة نحو 40 مليون لعب. 
يف  الأول  باملركز  الفوز  على  لع��ب   100 نحو  ويتناف�س 
تبلغ  التي  اجل��ائ��زة  على  واحل�شول  الفردية  املناف�شات 
قيمة  اإج���م���ايل  ي��ق��در  بينما  دولر،  م��الي��ني   3 قيمتها 
اجلوائز املالية ب�30 مليون دولر، ما يجعلها اأكرب جائزة 

يف عامل الألعاب الإلكرتونية.
و�شتقام النهائيات على  مبلعب اآرثر اآ�س للتن�س يف كوينز 
بطولتني  على  النهائيات  ت��وزع  حيث  نيويورك،  مبدينة 

فردية وثنائية، يف 27 اإىل 28 يوليو اجلاري. اإيفا لوجنوريا خالل ح�شورها احلفل ال�شنوي 21 ملوؤ�ش�شة HollyRod يف ماليبو، كاليفورنيا.اأ ف ب

اأ�سراب اجلراد 
تغزو ل�س فيغا�س

اج���ت���اح���ت اأ�������ش������راب م����ن اجل������راد 
فيغا�س  ل�����س  يف  ���ش��رتي��ب  ج�����ادة 
ه��ذا الأ���ش��ب��وع خ��الل هجرتها اإىل 
امل��ن��اط��ق ال�����ش��م��ال��ي��ة م��ث��رية ذهول 

ال�شياح واملقيمني.
واأظهرت مقاطع م�شورة بثت عرب 
و�شائل التوا�شل الجتماعي اأ�شرابا 
م��ن ه��ذه احل�شرات وه��ي م��ن نوع 
اجل��ن��دب اأ���ش��ح��ب اجل��ن��اح، تتجمع 
الإعالنية  ال��ل��وح��ات  اأ���ش��واء  على 
الرباقة يف هذه اجلادة ال�شهرية اأو 

تغطي اأر�شفة ال�شوارع.
ال���زراع���ة يف ولية  دائ�����رة  وق���ال���ت 
نيفادا اإن الجتياح النادر احل�شول 
مرتبط بال�شتاء والربيع املاطرين 
ب�شكل ا�شتثنائي. وقال جيف نايت، 
الزراعة  وزارة  يف  احل�شرات  ع��امل 
تثري  قد  احل�شرات  اإن  الأمريكية 
اخلوف يف نفو�س كثريين، اإل اأنها 
غري موؤذية ول ت�شكل “موؤ�شرا اإىل 

نهاية العامل«.
م�شاء  لل�شحفيني  ن��اي��ت  واأو���ش��ح 
اأمرا�شا  ت��ن��ق��ل  ل  “هي  اجل��م��ع��ة 
الذي  النوع  ولي�شت من  تل�شع  ول 
يطرح م�شكلة بالن�شبة لنا. وهي ل 

تلحق اأ�شرارا كثرية«.
البالغ  اجل����ن����ادب  ه����ذه  اإن  وق�����ال 
تقريبا  �شنتيمرتات   3.8 ط��ول��ه��ا 
غ�شون  يف  فيغا�س  ل����س  ���ش��ت��غ��ادر 

اأ�شبوعني كحد اأق�شى.
واأ�شار اإىل اأنها “تاأتي وت�شتقر ويف 

الليل تنطلق وتغادر«. 
الف�شلى  ال���ط���ري���ق���ة  اأن  وع��������دَّ 
احل�شرات  ه�����ذه  ج�����ذب  ل��ت��ج��ن��ب 
ال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��وي��ه��ا الأ����ش���ع���ة فوق 
اأنوار  ا�شتخدام  ه��ي  البنف�شجية، 

�شفراء اأو كهرمانية اللون.

حفالت جن�س املولود تثري جدًل على الإنرتنت
ابتكار  يف  الف�شل  لها  ك��ان  اأمريكية  �شيدة  ن��ددت 
حفالت حتديد اجلن�س للمولود بهذه احلفالت، 
حفلة  اأول  لها  اأق��ام��ت  التي  طفلتها  اأن  وك�شفت 
تبلغ من العمر الآن 10 �شنوات وترتدي مالب�س 

كال�شبيان. 
ع��ام��اً( من  ك��ارف��ون��ي��دي�����س )39  و���ش��ارك��ت جينا 
با�شادينا، كاليفورنيا، يوم اخلمي�س �شورة عائلية 
في�س  الجتماعي  التوا�شل  م��وق��ع  على  حديثة 
امل�شاعر  “الكثري من  ب��اأن لديها  ب��وك، واعرتفت 
املختلطة” حول امل�شاعدة يف اإطالق ما بات يعرف 

بحفالت حتديد جن�س املولود.
وان��ت�����ش��رت ه���ذه ال��ظ��اه��رة ب�شكل ك��ب��ري، م��ن��ذ اأن 
 ،2008 ع���ام  يف  ع��ام��اً   11 ق��ب��ل  جينا  اأطلقتها 
ومنذ  بيانكا،  الكربى  ابنتها  تنتظر  كانت  عندما 
ذل���ك ال��وق��ت ب���ات ال��ك��ث��ري م��ن الآب�����اء والأمهات 
يقيمون مثل هذه احلفالت، بل وينفقون الأموال 

الطائلة عليها.

ووفقا جلينا، بداأ كل �شيء بعد اأن كتبت عن حفلتها 
والأمومة  لالأبوة  منتدى  وكذلك  مدونتها  على 
اأن جتري معها  “متوز” 2008، قبل  يوليو  يف 
جملة “ذا بومب” مقابلة حول هذه احلفلة، مما 
بح�شب  وا���ش��ع،  نحو  على  الفكرة  بانت�شار  �شاهم 

�شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
امل�شاعر  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري  “�شعرت  ج��ي��ن��ا  وت���ق���ول 
انت�شار  يف  الع�شوائية  م�شاهمتي  ح��ول  املختلطة 
ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة، ل��ق��د حت��ول��ت اإىل ظ��اه��رة وا�شعة 
النت�شار بعد ذلك، وكان الأجدر بي الرتكيز على 
ق�شايا اأهم، مثل مكافحة حيازة الأ�شلحة النارية، 

وحرائق الغابات«.
لأننا  الوقت  ذل��ك  يف  ذل��ك  فعلت  “لقد  واأ�شافت 
مل نكن نعي�س يف عام 2019، ومل نكن نعرف ما 
عند  الأطفال  جن�س  على  فالرتكيز  الآن،  نعرفه 
الولدة ي�شتبعد الكثري من اإمكاناتهم ومواهبهم 

التي ل عالقة لها فيما اإذا كانوا ذكوراً اأو اإناث«.

»اأ�سلي اأنفر « حتتفل 
بزفاف �سقيقها 

برفقة  وذلك  �شقيقها  زفاف  حفل  ح�شرت النجمة الرتكية “ اأ�شلي اأنفر”  
الإعالمية  الو�شائل  اإح��دى  ون�شرت  بوز”،  الرتكي” م��راد  النجم  حبيبها 
بغاية  فيها  ب��دت  ال��ل��ون  برتقايل  ف�شتان  فيها  ارت���دت  لها  ���ش��ورة  الرتكية 

الأناقة واجلمال.
اجلدير ذكره اأن فريق عمل امل�شل�شل الرتكي “عرو�س اإ�شطنبول”، كان قد 

احتفل موؤخرا بعيد ميالد” اأ�شلي” ال�35، يف كوالي�س الت�شوير.
املفاجاأة، وهي تطفئ  اأج��واء  فيديو من  اأنفر” يف مقطع  “اأ�شلي  وظهرت 
امل�شل�شل،  فريق  وغناء  ت�شفيق  و�شط  ميالدها،  عيد  حلوى  قالب  �شموع 

الذي ُيعر�س املو�شم الثالث منه حالياً يف تركيا.


