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املراأة الإماراتية تبلغ ذروة التمكني يف 
انتخابات »الوطني الحتادي 2019«

•• اأبوظبي-وام:

تبلغ املراأة االإماراتية يف “انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019 
“ ذروة م�صرية التمكني وذلك بو�صولها اإىل حتقيق املنا�صفة الكاملة 

مع الرجل حتت قبة الربملان يف واحدة من ال�صوابق التاريخية.
وتاأتي هذه املنا�صفة االأوىل من نوعها على م�صتوى العامل تنفيذا للقرار 
رقم /1/ ل�صنة 2019 الذي اأ�صدره �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واخلا�س برفع ن�صبة متثيل 
اإميان  عن  يعرب  مما   ،50% اإىل  الوطني االحت��ادي  املجل�س  امل��راأة يف 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ب��ق��درات واإم��ك��ان��ات امل����راأة االإم��ارات��ي��ة، واإ���ص��راك��ه��ا يف 
وخربات  وم��ه��ارات  م��ع��ارف  �صاحبة  بو�صفها  ال�صيا�صي،  ال��ق��رار  �صنع 
االإمارات  اأنباء  وكالة  وتر�صد  بها.  يعتد  واإن�صانية  واجتماعية  وطنية 
اأبرز حمطات م�صرية متكني املراأة االإماراتية  “وام” يف التقرير التايل 
على  فاعال  ح�صورا  خاللها  �صجلت  وال��ت��ي  ال��ربمل��اين  العمل  جم��ال  يف 
الوطني  املجل�س  يف  الع�صوية  اإىل  و�صوال  والرت�صح  االنتخاب  م�صتوى 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  اأطلقه  ال��ذي  التمكني  برنامج  �صكل  االحت���ادي. 
الدولة حفظه اهلل يف عام 2005، انعطافة نوعية وحتول كبري يف تاريخ 
املراأة االإماراتية، حيث �صاركت يف عام 2006 يف اأول انتخابات ي�صهدها 

املجل�س الوطني االحتادي، كناخبة ومر�صحة.       )التفا�صيل �س3(

وفاة ال�صاعر والكاتب حبيب ال�صايغ
•• اأبوظبي-وام:

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صايغ،  حبيب  وال��ك��ات��ب  ال�صاعر  اأم�����س  ت��ويف 
احتاد كتاب واأدباء االإمارات، اأمني عام االحتاد العام لالأدباء والكتاب 
العرب. ولد ال�صايغ عام 1955، وح�صل على اإجازة يف الفل�صفة عام 
يف اللغويات االإجنليزية العربية والرتجمة عام  واملاج�صتري   1977
وعمل يف جمايل ال�صحافة والثقافة ،و   ، لندن  جامعة  من   1998

نعت جمعية ال�صحفيني االإماراتية ال�صايغ .    )التفا�صيل �س3(

•• الريا�ض-وام:

امل�صرتكة  ال���ق���وات  ق��ي��ادة  ن��ف��ذت 
لتحالف دعم ال�صرعية يف اليمن 
ع�صكرية  ع��م��ل��ي��ة  اأم�������س  م�����ص��اء 
نوعية لتدمري عدد من االأهداف 
عبارة  امل�������ص���روع���ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
ملي�صيا  ت�صتخدمها  كهوف  ع��ن 
لتخزين  االإره����اب����ي����ة  احل����وث����ي 
ال�صواريخ البال�صتية والطائرات 
ب���دون ط��ي��ار واالأ���ص��ل��ح��ة ، وتقع 
العمد  وم��ع�����ص��ك��ر  ع��ط��ان  ف���ج  يف 
الركن  العقيد  وق���ال  ب�����ص��ن��ع��اء. 
الر�صمي  املتحدث  املالكي  تركي 
با�صم قوات التحالف حتالف دعم 
ال�صرعية يف اليمن - يف ت�صريح 
ال�صعودية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  ب��ث��ه 
وا�س - اإن قيادة القوات امل�صرتكة 
اأم�س  م�����ص��اء  ن���ف���ذت  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
عملية   22:56 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د 
ع�صكرية نوعية لتدمري عدد من 
امل�صروعة،  الع�صكرية  االأه����داف 
ت�صتخدمها  ك��ه��وف  ع���ن  ع���ب���ارة 
م��ل��ي�����ص��ي��ا احل����وث����ي االإره����اب����ي����ة 
البال�صتية  ال�����ص��واري��خ  لتخزين 
وكذلك  طيار  ب��دون  والطائرات 
، وت��ق��ع ه��ذه الكهوف  االأ���ص��ل��ح��ة 
العمد  وم��ع�����ص��ك��ر  ع��ط��ان  ف���ج  يف 

بالعا�صمة �صنعاء.

واأو�صح العقيد املالكي اأن عملية 
للعمليات  ام���ت���داد  اال���ص��ت��ه��داف 
ال�صابقة  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
لتدمري القدرات احلوثية والتي 
امل�صرتكة  ال��ق��وات  قيادة  تنفذها 
القدرات  هذه  لتدمري  للتحالف 
وحت��ي��ي��د خ��ط��ره��ا ع��ل��ى االأم����ن 

االإقليمي والدويل.
عملية  اأن  امل��ال��ك��ي  العقيد  واأك���د 
القانون  مع  تتوافق  اال�صتهداف 
ال�������دويل االإن���������ص����اين وق����واع����ده 
القوات  ق���ي���ادة  واأن   ، ال��ع��رف��ي��ة 
كل  ات��خ��ذت  للتحالف  امل�صرتكة 
والتدابري  الوقائية  االإج����راءات 
الالزمة حلماية املدنيني من اأي 
ا�صتمرارها  مع   ، جانبية  اأ�صرار 
ال�صارمة  االإج�����راءات  تنفيذ  يف 
وحتييد  ال��ق��درات  ه��ذه  لتدمري 

خ���ط���ره���ا ع���ل���ى امل���دن���ي���ني داخ����ل 
اليمن ودول جوار اليمن. 

اإىل  املبعوث االأمم���ي  ه��ذا وق���دم 
اأم�س  غريفيث�س  م��ارت��ن  اليمن 
جمل�س  اإىل  اإح���اط���ة  ال���ث���الث���اء 

االأمن تتطرق اإىل عدن.
وزارة  ق��ال��ت  اآخ����ر،  �صعيد  ع��ل��ى 
اخلارجية اليمنية اإن ما ت�صهده 
اأب��ني من ت�صعيد غري  حمافظة 
املجل�س  ق�����وات  ق��ب��ل  م���ن  م����ربر 
اأم��ر مرفو�س وغري  االن��ت��ق��ايل، 

مقبول.
وكانت و�صائل اإعالم مينية اأفادت 
الثالثاء بتو�صع دائرة املواجهات 
بني قوات احلزام االأمني وقوات 
لت�صل  اأب���ني،  االأم���ن اخلا�صة يف 
اإىل مع�صكري ال�صرطة الع�صكرية 

واالأمن العام يف مدينة زجنبار.

مواقــيت ال�صالة
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م�سجاًل يف جميع الإمارات .. منهم 133 �سيدة  372

تر�صيح ح�صيلة اليوم الثالث لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019 طلب   84
•• اأبوظبي-الفجر:

املجل�س  النتخابات  املر�صحني  ت�صجيل  م��راك��ز  ت��وا���ص��ل 
اإم���ارات  امل��ت��وزع��ة على جميع   2019 ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
الدولة، ا�صتقبال طلبات الرت�صح لليوم الثالث على التوايل 
 8 ال�صاعة  م��ن  امتد  ال��ذي  الر�صمي  ال���دوام  وذل��ك خ��الل 
اللجنة  ت�صلمت  حيث  ع�����ص��راً،   3 ال�صاعة  وح��ت��ى  �صباحاً 
طلب   84 الثالث  اليوم  انتهاء  مع  لالنتخابات  الوطنية 
العدد  لي�صل  ���ص��ي��دة،   30 م��ن  ط��ل��ب��ات  بينهم  م��ن  ت��ر���ص��ح 
املر�صحني  ت�صجيل  عمليات  ب��دء  منذ  للطلبات  االإج��م��ايل 
اإىل 372 طلباً منهم 133 �صيدة. وكانت اللجنة الوطنية 

تلقت يف اليومني املا�صيني االأول 288 طلب تر�صح منهم 
 2019 اأغ�صط�س   18 ل�صيدات. وبداأت يوم  103 طلبات 
عملية ت�صجيل املر�صحني يف كافة مراكز الت�صجيل املنت�صرة 
يوم  نهاية  حتى  �صت�صتمر  والتي  الدولة،  اإم��ارات  جميع  يف 
اجلدول  وح�صب    .2019 اأغ�صط�س   22 اخلمي�س املقبل 
 2019 ال��وط��ن��ي االحت����ادي  املجل�س  ال��زم��ن��ي الن��ت��خ��اب��ات 
���ص��ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات ب���اإع���الن القائمة 
تعلن  اأن  على  اأغ�صط�س،   25 بتاريخ  للمر�صحني  االأول��ي��ة 
تبداأ  ح��ني  يف   ،2019 �صبتمرب   3 يف  النهائية  ال��ق��ائ��م��ة 
احلمالت الدعائية للمر�صحني اعتباراً من يوم 8 �صبتمرب 

لت�صتمر ملدة 27 يوماً.      )التفا�صيل �س3(  2019
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اإقبال على ت�صجيل املر�صحني يف املراكز االنتخابية 

اآثار الدمار الناجت عن املواجهات امل�صلحة يف حميط اإدلب

جون�صن لن يكون ترامب

الطلبة اجلزائريون يحتجون لتجاهل مطالبهم من قبل احلكومة

عدن على طاولة جمل�س الأمن.. وت�سعيد يف اأبني
التحالف يدمر كهوفًا لتخزين ال�صواريخ ب�صنعاء

رو�سيا توؤكد وجود قواتها على الأر�س يف اإدلب

النظام يتقدم يف خان �صيخون واملعار�صة تن�صحب
ميزاته وخ�ساله لن ت�سفعا له:

بوري�س جون�صون لن ي�صبح ترامب، بل ت�صيربا�س...!

اآلف اجلزائريني يتظاهرون 
تنديدًا بـتجاهل ال�صلطة

•• اجلزائر-وكاالت:

خرج اأم�س الثالثاء اآالف الطلبة اجلزائريني لالحتجاج على ما و�صفوه 
ب�تجاهل ال�صلطة ملطالب ال�صعب.

ال�صلطة  ب�صبب مت�صك  تتفاقم  بالدهم  االأزم��ة يف  اأن  املحتجون  وي��رى 
برجال نظام الرئي�س امل�صتقيل عبد العزيز بوتفليقة، وردد املتظاهرون 
�صعارات مثل دولة مدنية ما�صي ع�صكرية” غري ع�صكرية، وجزائر حرة 

دميقراطية وغريها.
وقال املتظاهر اأ�صامة عريف: ال ميكن اأن نعود ملنازلنا ونرتك احلراك 
قد  نكون  اأو  كاملة،  ن�صتغلها  اأن  اإم��ا  فر�صة  اإنها  الطريق،  منت�صف  يف 
ال�صعب. وندد املتظاهرون الذين احت�صدوا ب�صاحة الربيد  �صيعنا تعب 
املركزي يف قلب العا�صمة اجلزائر، مبا و�صفوه ب�اال�صتفزاز االإعالمي، 
وقلة االحرتافية التي �صهدتها املوؤ�ص�صات االإعالمية باجلزائر، وطالبوا 
قبل  ح��وار  اأي  راف�صني  االأمازيغية،  وال��راي��ة  ال���راأي  م�صاجني  بتحرير 
لرئي�س  االأخ���ري  اخل��ط��اب  على  الطلبة  ورد  ال�صعب.  ملطالب  اخل�صوع 
الدولة املوؤقت عبد القادر بن �صالح، مرددين يا للعار ... دعت الع�صابة 
للحوار  �صالح  ب��ن  دع���وات  م��ع  التفاعل  املتظاهرون  ويرف�س  للحوار، 

باعتباره اأحد اأهم االأ�صماء املقربة من بوتفليقة.

•• الفجر - اإريك لو بو�شيه – 

ترجمة خرية ال�شيباين
جون�صون،  بوري�س  �صي�صبح  ه��ل 
يج�صد  ال�����ذي  ت���رام���ب  دون����ال����د 
األيك�صي�س  اأو  ت��ق��ري��ًب��ا،  ي��ق��ول  م��ا 
ما  عك�س  فعل  ال��ذي  ت�صيربا�س، 

وعد به؟
ه����ل ����ص���ُي���خ���رج رئ���ي�������س ال�������وزراء 
ال��ربي��ط��اين اجل��دي��د ب���الده من 
االحتاد االأوروبي يف 31 اأكتوبر، 
اإذا لزم  ات��ف��اق  ي��ق��ول، دون  وك��م��ا 
نباحه  ب��ع��د  ���ص��ي��دخ��ل،  اأو  االأم����ر، 
ط���وال ال�����ص��ي��ف، اىل م����اأواه دون 
مت  ال��ذي  باالتفاق  ويقبل  ع�س، 
بروك�صل،  م���ع  ع��ل��ي��ه  ال��ت��ف��او���س 
“�صروطه  ي�����ص��ج��ب  ال������ذي  ه����و 

القرطاجية”؟

رئي�س  ب���ل���ري،  ت�����وين  ق�����دم  ل���ق���د 
احل��ك��وم��ة ال�����ص��اب��ق، ج��واب��ه: اإنه 
اأو، يف  ال�����ص��ف��ق��ة،  ع��ل��ى  ���ص��ي��وق��ع 
اإىل  ���ص��ي��دع��و  للحقيقة،  اخ��ت��ب��ار 

اإجراء ا�صتفتاء جديد.
اخل������ال�������ص������ة: ج����ون���������ص����ون هو 

ت�صيربا�س.
)التفا�صيل �س10(

•• عوا�شم-وكاالت:

مقربة  اإع������الم  و����ص���ائ���ل  اأع���ل���ن���ت 
اأم�س  ال�����ص��وري��ة،  م���ن احل��ك��وم��ة 
الثالثاء، اأن اجلي�س دخل اأطراف 
مدينة خان �صيخون، واأكدت هيئة 
الن�صرة(  )جبهة  ال�����ص��ام  حت��ري��ر 
املدينة،  يف  التمركز  اأع���ادت  اأن��ه��ا 
�صمن معركة اإدلب امل�صتمرة منذ 

اأ�صهر.
ن�صرته  ب��ي��ان  ال��ه��ي��ئ��ة يف  وذك����رت 
تلغرام  تطبيق  يف  ح�صابها  على 
مقاتليها  اأن  ال��ف��وري  للتوا�صل 
اأع��ادوا التمركز يف جنوب مدينة 
ي����زال����ون  وال  �����ص����ي����خ����ون،  خ�������ان 
ي�صيطرون على بلدات يف منطقة 
جم��اورة ملحافظة حماة، وف��ق ما 

اأوردت وكالة رويرتز. 
اخلطوة  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 
من  ال�صديد  الق�صف  بعد  ج��اءت 

قبل قوات العدو.
�صحيفة  ذك�������رت  امل����ق����اب����ل،  ويف 
احلكومة  م���ن  امل���ق���رب���ة  ال���وط���ن 
اأن  الثالثاء،  دم�صق،  يف  ال�صورية 
اأطراف  دخ��ل  ال�����ص��وري،  اجلي�س 
اإدلب  مدينة خان �صيخون بريف 
الغربي  املحورين  من  اجلنوبي، 

وال�صمال الغربي للمدينة.
و�صط  ي���اأت���ي  ذل���ك  اأن  واأ����ص���اف���ت 

املراقبة.
وادعت الوزارة اأنه مت اإر�صال الرتل 
ل��الإب��ق��اء ع��ل��ى ط���رق االإم������دادات 
املراقبة  موقع  وت��اأم��ني  مفتوحة 
ب��ع��د هجوم  امل���دن���ي���ني،  وح��م��اي��ة 

للجي�س ال�صوري يف املنطقة.
توقف  م�صورة  لقطات  واأظ��ه��رت 
الق�صف  ب����ع����د  ال�����رت�����ل  ح����رك����ة 
اجل���وي، وي�صم ه��ذا ال��رت��ل وفق 
اآلية   50 ق���راب���ة  ب��ر���س  ف��ران�����س 
م���ن م�����ص��ّف��ح��ات ون���اق���الت جند 
وعربات لوج�صتية، باالإ�صافة اإىل 

االأقل. على  دبابات   5
وت����اأت����ي ه����ذه ال��ت�����ص��ري��ح��ات مع 
للجي�س  ك���ب���ري  م����ي����داين  ت���ق���دم 
�صيخون  خان  مدينة  يف  ال�صوري 

اال�صرتاتيجية يف اإدلب.
باتفاق  م�����ص��م��ول��ة  ك��ون��ه��ا  ورغ����م 
الت�صعيد  خلف�س  ت��رك��ي  رو���ص��ي 
ال�صالح،  واإن�صاء منطقة منزوعة 
واأجزاء  اإدلب  تتعر�س مناطق يف 
م����ن حم���اف���ظ���ات جم�������اورة منذ 
يومي  �صبه  لق�صف  اأبريل  نهاية 
ال�����ص��وري وحليفته  اجل��ي�����س  م��ن 

رو�صيا.
وبداأت القوات ال�صورية يف الثامن 
التقدم  احل��������ايل  ال�������ص���ه���ر  م�����ن 
اجلنوبي،  اإدل��ب  ريف  يف  ميدانياً 

بدعم رو�صي.

االإرهابيني،  م��ع  عنيفة  م��ع��ارك 
وق�����د ب�����ات ي�����ص��ي��ط��ر ن����اري����ا على 
االأوت���و����ص���رتاد ال����دويل ب��ني خان 

�صيخون ومعرة النعمان.
�صهدته  ال����ذي  ال��ت�����ص��ع��ي��د  وب��ع��د 
حم��اف��ظ��ة اإدل����ب ال�����ص��وري��ة، قال 
وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي 
الف�������روف، اأم�������س ال���ث���الث���اء، اإن 
قوات بالده لديها قوات موجودة 
ع��ل��ى االأر�������س ه���ن���اك، الف��ت��ا اإىل 
حماولة  اأي  ع���ل���ى  ����ص���رتد  اأن����ه����ا 

ا�صتهداف.
اجلنود  اأن  الف�������روف  واأو������ص�����ح 
االأر�س  على  م��وج��ودون  ال��رو���س 
غربي  �صمال  اإدل���ب،  حمافظة  يف 
معاقل  اآخ��ر  تعترب  التي  �صوريا، 
امل�صلحة، وفق  ال�صورية  الف�صائل 

رويرتز.
اأن مو�صكو تتابع الو�صع  واأ�صاف 
ع��ن كثب، حم��ذرا م��ن اأن��ه �صيتم 
هجمات  الأي  ب���ق���وة  ال���ت�������ص���دي 
ت��ن��ف��ذه��ا ج���م���اع���ات م��ت�����ص��ددة يف 

منطقة خف�س الت�صعيد باإدلب.
وج����اءت ه���ذه ال��ت�����ص��ري��ح��ات بعد 
ال��ه��ج��وم ال����ذي ت��ع��ر���س ل���ه رتل 
طريقه  يف  ك���ان  ت��رك��ي،  ع�صكري 
يف  الع�صكري  املراقبة  موقع  اإىل 

�صمال غرب �صوريا، االثنني. 
الرتكية  ال���دف���اع  وزارة  وذك�����رت 
الرتل  ع���ل���ى  ج���وي���ة  ����ص���رب���ة  اأن 
عن  اأ���ص��ف��رت  ال��رتك��ي  الع�صكري 
م���دن���ي���ني، م���ع حترك   3 م��ق��ت��ل 
����ص���وب نقطة  ج���ن���وب���ا  االآل�����ي�����ات 

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ت�صيد بقرار جمل�س الوزراء  لفر�س 
ال�صريبة النتقائية على امل�صروبات املحالة واأدوات التدخني الإلكرتونية

•• دبي-الفجر:

اأ�صادت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بقرار جمل�س الوزراء املتعلق باإ�صافة امل�صروبات 
املحالة بال�صكر امل�صاف اأو املحليات االأخرى، باالإ�صافة اإىل منتجات واأجهزة واأدوات 
 ،2020 يناير  من  ب��دءاً  االنتقائية  ال�صريبة  قائمة  اإىل  االإلكرتونية،  التدخني 
ال��وزارة، يف احلفاظ على ال�صحة العامة ومكافحة  موؤكدة اأن القرار يدعم جهود 

االأمرا�س ال�صارية، واحلد من معدالت ال�صمنة واالأمرا�س املزمنة ب�صكل عام.
املراكز  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  الرند  الرحمن  عبد  ح�صني  الدكتور  �صعادة  واأ�صار 
والعيادات ال�صحية اإىل اأن قرار جمل�س ال��وزراء ي�صب يف م�صلحة �صحة املجتمع 
مبا  املحالة  امل�صروبات  تناول  عن  الناجتة  ال�صحية  املخاطر  من  احلد  يف  وي�صهم 
تفوق االحتياج اليومي من ال�صكر امل�صاف للفرد، والذي يوؤثر بدوره على ال�صعرات 
اأخرى  واأم��را���س  ال��وزن  زي��ادة يف  ينتج عنها من  وم��ا  يومياً،  امل�صتهلكة  احل��راري��ة 

مرتبطة بها مثل ال�صكري واأمرا�س القلب. 
)التفا�صيل �س5(

يكت�صب  ــس  ــ� داع بــومــبــيــو: 
ــق ــاط ــن امل ــس  ــ� ــع ب يف  ــــوة  ق

•• وا�شنطن-وكاالت:

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأق���ر 
مايك بومبيو، اأم�س الثالثاء، باأن 
يكت�صب  االإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم 
قوة يف بع�س املناطق، اإال اأن قدرته 

على تنفيذ الهجمات ت�صاءلت.
برنامج  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  واأ����ص���اف يف 
�صبكة  تبثه  ال��ذي  ال�صباح(  )ه��ذا 
معقد.  االأم�����ر  )����ص���ي.ب���ي.اإ����س(: 
فيها  يتمتع  اأم��اك��ن  قطعا  ه��ن��اك 
كان  مما  اأك��رب  بقوة  اليوم  داع�س 

عليه قبل ثالث اأو اأربع �صنوات.
االأمريكي  امل�������ص���وؤول  وا���ص��ت��ط��رد 
قائال اإن داع�س مل يعد له وجود، 
هجمات  ���ص��ن  ع��ل��ى  ق���درت���ه  واإن 
ب���ات���ت اأ����ص���ع���ب ب���ك���ث���ري، وف�����ق ما 
اخلارجية  وكانت  روي���رتز.  نقلت 
االأم���ريك���ي���ة ق���د ح�����ذرت م���ن اأن 
�صوريا  يف  االإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
ب��ن��اء نف�صها كما  اأع���ادت  وال��ع��راق 
لتقرير  وف��ق��ا  ال�����ص��اب��ق،  ك��ان��ت يف 

ن�صرته وكالة بلومربغ.
ن�����ص��ر مركز  امل��ا���ص��ي،  ي��ون��ي��و  ويف 
درا�صات احلرب بوا�صنطن تقريرا 
قال فيه اإن داع�س ال يزال يحتفظ 
ب�صبكة مالية عاملية متول عودته، 
ومتكنه من اإعادة هيكلة عملياته 

للعودة.
ال�����ص��ني اخلا�س  م��ب��ع��وث  وق�����ال 
املمكن  اإنه من  الثالثاء،  ب�صوريا، 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ن�����ص��اط  ي��ع��ود  اأن 

املتطرف يف �صوريا ل�صابق عهده.

احلرية والتغيري تتفق على ممثليها يف ال�صيادي ال�صوداين
•• اخلرطوم-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت م�����ص��ادر يف ق���وى احل���ري���ة وال��ت��غ��ي��ري، اأم�س 
التي  االأ�صماء اخلم�صة،  التوافق على  اإمتام  الثالثاء، 

�صتمثلها يف املجل�س ال�صيادي ال�صوداين.
وذكرت امل�صادر اأن االأمر يتعلق بكل من عائ�صة مو�صى 
وح�صن �صيخ اإدري�س وحممد الفكي �صليمان و�صديق 

تاور وحممد احل�صن التَعاي�صي.
 48 مهلة  طلبت  قد  والتغيري،  احلرية  قوى  وكانت 
ممثليها  اإع���الن  قبل  امل�����ص��اورات،  ال�صتكمال  ���ص��اع��ة، 

اخلم�صة يف املجل�س ال�صيادي.
ومن املتوقع اأن ت�صلم قوى اإعالن احلرية والتغيري يف 

ال�صودان، قائمة مر�صيحها للمجل�س الع�صكري.
و���ص��ت��ك��ون ه����ذه اخل���ط���وة ت��وط��ئ��ة الإ�����ص����دار مر�صوم 
ال��ع�����ص��ك��ري احلايل  امل��ج��ل�����س  ب��ح��ل  يق�صي  د���ص��ت��وري 
ال�صودان  �صيحكم  ال��ذي  ال�صيادي،  املجل�س  وتكوين 

خالل الفرتة االنتقالية املمتدة لنحو 3 �صنوات.
ال�صودان،  يف  الع�صكري  املجل�س  با�صم  املتحدث  وك��ان 
الفريق الركن �صم�س الدين الكبا�صي، اأعلن، االثنني، 
اأنه مت اإرجاء ت�صكيل املجل�س ال�صيادي ملدة 48 �صاعة 

تتمكن  والتغيري، حتى  بناء على طلب قوى احلرية 
م���ن ال��ت��و���ص��ل ل��ت��واف��ق ب���ني م��ك��ون��ات��ه��ا ع��ل��ى قائمة 

مر�صحيها للمجل�س.
وبح�صب االتفاق بني الطرفني، فاإن املجل�س ال�صيادي 
�صهرا،   39 مدتها  انتقالية  مرحلة  على  �صي�صرف 
وي��ع��ني رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ال���ذي ت��خ��ت��اره قوى 
الوزراء  جمل�س  اأع�صاء  ويعتمد  والتغيري،  احل��ري��ة 

الذي يعينهم رئي�س جمل�س الوزراء.
رئي�س  من  تعيينهم  بعد  الواليات  والة  �صيعتمد  كما 
الت�صريعي  املجل�س  اأع�صاء  وتعيني  ال���وزراء،  جمل�س 
الق�صاء  جمل�س  ت�صكيل  على  وامل��واف��ق��ة  االن��ت��ق��ايل، 

العايل وتعيني النائب العام وق�صاة املحكمة العليا.
العقوبات،  اإ���ص��ق��اط  اأو  اإل��غ��اء  �صلطة  املجل�س  ول���دى 
ال�����ص��ودان يف اخل���ارج وق��ب��ول اعتماد  واع��ت��م��اد �صفراء 

ال�صفراء االأجانب.
وي���راأ����س ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة املجل�س 
على طلب  بناء  احل��رب  اإع���الن  �صلطة  ال��ذي ميتلك 
ال�صالم واحل���وار مع  وي��رع��ى ق�صايا  م��ن احل��ك��وم��ة، 
توقعها  التي  املعاهدات  واعتماد  امل�صلحة،  املجموعات 

احلكومة مع دول العامل.

رو�صيا تتهم اأمريكا باإذكاء التوتر الع�صكري 
•• مو�شكو-رويرتز:

اأم�س  املتحدة،  ال��والي��ات  اتهمت  رو�صيا  اأن  لالأنباء  تا�س  وك��ال��ة  ذك��رت 
اأطلقته من  باختبارها �صاروخ كروز  الع�صكري  التوتر  باإذكاء  الثالثاء، 

الرب، لكنها قالت اإنها لن تنجرف اإىل �صباق ت�صلح.
اختربت  اإنها  قالت  قد  )البنتاجغون(  االأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  كانت 
م�صافة  قطع  بعدما  هدفه  اإ�صابة  يف  جنح  واإن��ه  تقليدياً  ك��روز  �صاروخ 
ان�صحبت  بعدما  نوعها  م��ن  جت��رب��ة  اأول  يف  كيلومرت،   500 جت���اوزت 
خالل  اأبرمت  مهمة  نووية  معاهدة  من  ال�صهر  ه��ذا  املتحدة  ال��والي��ات 

فرتة احلرب الباردة.
وان�صحبت وا�صنطن ر�صمياً من معاهدة القوى النووية املتو�صطة املدى 
بانتهاك  اإياها  اأغ�صط�س )اآب( متهمة  الثاين من  املربمة مع رو�صيا يف 

املعاهدة، وهو ما نفاه الكرملني.
وكانت املعاهدة لتمنع التجربة ال�صاروخية االأمريكية.

ريابكوف  �صريغي  الرو�صي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  عن  الوكالة  ونقلت 
اأن الواليات املتحدة ت�صلك  قوله: كل هذا يدعو لالأ�صف. من الوا�صح 

طريق ت�صعيد التوتر الع�صكري. لن ن�صت�صلم لال�صتفزازات.
واأ�صاف: لن نرتك اأنف�صنا ننجرف اإىل �صباق ت�صلح باهظ الثمن.

مداها  وي���رتاوح  ال��رب  على  املن�صورة  ال�صواريخ  حتظر  املعاهدة  وكانت 
�صن  على  البلدين  ق��درة  من  حد  مما  كيلومرتاً،  و5500   500 بني 
تعتزم  ال  رو�صيا  اإن  ريابكوف  وق��ال  مهلة ق�صرية.  نووية خالل  �صربة 
رغم االختبار االأمريكي ن�صر اأي �صواريخ جديدة ما مل تقدم الواليات 

املتحدة على مثل هذه اخلطوة اأواًل.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�س املجر باليوم الوطني 
•• اأبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة اإىل فخامة يانو�س اأدر 
رئي�س جمهورية املجر وذلك مبنا�صبة اليوم الوطني لبالده.

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

امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س يانو�س اأدر.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل الدكتور فيكتور اأوربان رئي�س وزراء املجر.

الحتاد الن�صائي العام ينظم ور�صة عمل »بناء قدرات املراأة ال�صيا�صية«
•• اأبوظبي-وام:

“ بناء  بعنوان  عمل  ور���ص��ة  ال��ع��ام  الن�صائي  االحت���اد  نظم 
حتت  لل�صيدات  اأبوظبي  ال�صيا�صية” بنادي  امل��راأة  ق��درات 
االحتاد  رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  رعاية 
الن�صائي العام رئي�س املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�س االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية وذلك بالتعاون 

مع اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية.
والتنمية  ال��ب��ح��وث  اإدارة  م��دي��ر  ال��ل��م��ك��ي  اأح����الم  وق��ال��ت 
اأنباء االمارات  باالحتاد الن�صائي العام يف ت�صريح لوكالة 

فاطمة  حملة  فعاليات  اإطار  يف  تاأتي  الور�صة  ان  “وام” 
التي  للمراأة  ال�صيا�صي  للتمكني   50  -  50 م��ب��ارك  بنت 
اأطلقتها �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك يف اإطار تفعيل 
قرار �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
املراأة  متثيل  ن�صبة  برفع  اهلل” اخلا�س  “حفظه  ال��دول��ة 
اأن  واأ�صافت   .  50% اإىل  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف 
بتنظيم  ق��ام  ال��ق��رار  �صدور  ومنذ  العام  الن�صائي  االحت��اد 
لتعزيز  التثقيفية  و الربامج  العمل  ور���س  من  جمموعة 
توقيت  يف  تاأتي  الور�صة  وهذه  للمراأة  ال�صيا�صية  امل�صاركة 
لالنتخابات حيث  التنازيل  العد  ب��داأ  وه��ام حيث  منا�صب 

اأن  اإىل  اللمكي  واأ����ص���ارت  وال��رت���ص��ح.  الت�صجيل  ب��اب  فتح 
الهدف من هذه الور�صة جاء للتاأكيد على اأهمية امل�صاركة 
ال�صيا�صية للناخبات اأو ملن لهن حق الت�صويت اأو الرت�صح 
و التاكيد على اأهمية ت�صويتهن و اأن يكن فاعالت يف حال 
�صاركت  التي  الور�صة  خ��الل  اللمكي  وتطرقت   . فوزهن 
فيها جمموعة من الن�صاء ممن ميثلن قطاعات خمتلفة 
منهن  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  االحتادية  املوؤ�ص�صات  يف 
اأهم  اإىل  املجل�س  للدورة اجلديدة النتخابات  تر�صحن يف 
املهارات يف ت�صميم واإدارة احلمالت االنتخابية خالل هذه 

الفرتة قبل بدء االنتخابات .

جمل�س الوزراء يعتمد قرارا بهدف تعزيز ال�صحة العامة يف املجتمع  
•• اأبوظبي- وام:

ال�صكرية  امل�����ص��روب��ات  ا�صتهالك  م��ن  للحد  ق���رارا  ال����وزراء  جمل�س  اعتمد 
ومنتجات التدخني باإ�صافة عدد من املنتجات لقائمة ال�صريبة االنتقائية 
2020 وذل��ك يف  املقبل  اأول يناير  ب��دءا من  املنتجات  وتطبيقها على هذه 
يف  االأ���ص��رار  وت��ف��ادي  العامة  ال�صحة  على  للحفاظ  احلكومة  توجه  اإط���ار 
ال�صارية، ويف  االأمرا�س  املجتمع يف مكافحة  يتكبدها  والتي  وامل��ال  ال�صحة 
بال�صحة  ال�����ص��ارة  اال�صتهالك  اأمن���اط  تغيري  على  احلكومة  حر�س  �صوء 
العامة. وي�صتهدف القرار عددا من املنتجات وال�صلع ال�صارة بال�صحة العامة 
مثل امل�صروبات املحالة بال�صكر امل�صاف اأو املحليات االأخرى ، باالإ�صافة اإىل 
منتجات واأجهزة واأدوات التدخني االإلكرتونية وال�صوائل امل�صتخدمة يف تلك 
االأجهزة لتقليل ا�صتهالك هذه املنتجات و�صوال لتعزيز االأمناط ال�صحية يف 

املجتمع واحلد من معدالت ال�صمنة واالأمرا�س املزمنة ب�صكل عام.
وين�س القرار على حتديد ال�صريبة االنتقائية بن�صبة %50 على امل�صروبات 
م�صادر  من  م�صدر  اإليه  م�صاف  منتج  اأي  وعلى  امل�صاف،  بال�صكر  املحالة 
ال�صكر اأو حمليات اأخرى، ويتم اإنتاجه بغر�س التناول كم�صروب �صواء كان 
�صائال اأو مركزا اأو م�صاحيق اأو م�صتخل�صات اأو اأي �صورة ميكن حتويلها اإىل 

م�صروب.
ويت�صمن القرار كذلك اعتماد ا�صرتاطات البيانات الغذائية على امل�صروبات 
ومبا  امل�صاف  ال�صكر  كمية  بذكر  امل�صنعني  اإل��زام  خاللها  من  �صيتم  والتي 
يعزز وعي املجتمع بكميات ال�صكر امل�صتهلكة وي�صاهم يف تبني اأمناط غذائية 

�صحية لكافة اأفراد املجتمع.
التدخني  واأدوات  اأج��ه��زة  ع��ل��ى  االن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�صريبة  تطبيق  ي�صمل  ك��م��ا 
اأو مل حتتوي،  اأو تبغ  االإلكرتونية وما مياثلها �صواء احتوت على نيكوتني 
واأدوات  اأجهزة  يف  امل�صتخدم  ال�صائل  ذل��ك  يف  ومب��ا   ،100% بن�صبة  وذل��ك 
التدخني االإلكرتونية وما مياثلها، وذلك بهدف بناء جمتمع اآمن و�صحي 
عرب تخفي�س ن�صبة ا�صتهالك ال�صلع التي ت�صر ب�صحة اأفراد املجتمع وجودة 

احلياة.
وقد متت اإ�صافة ال�صلع املو�صحة اإىل ال�صلع االنتقائية القائمة حاليا والتي 
“بن�صبة  الطاقة  وم�صروبات   ”100% “بن�صبة  ومنتجاته  التبغ  ت�صمل 

.»50% “بن�صبة  الغازية  %100” وامل�صروبات 
امل�صتهلك  يتحملها  مبا�صرة  غ��ري  �صريبة  االنتقائية  ال�صريبة  وتعترب 
اأو  البيئة  اأو  العامة  ال�صحة  على  ال�صرر  ذات  ال�صلع  على  تفر�س  النهائي 

ال�صلع الكمالية بن�صب متفاوتة ووفقا ملا حتدد الالئحة التنفيذية.

موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية تنظم جل�صة حوارية �صبابية  

•• اأبوظبي-وام:

نظمت موؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية جل�صة حوارية حتت عنوان “غدا 2030.. 
هل نحن م�صتعدون!!” بالتعاون مع مركز ال�صباب العربي يف �صركة “اآيبيك” 
مب�صاركة عدد من ال�صخ�صيات القيادية ال�صابة واملتميزة وذلك حتت رعاية 
�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س االحتاد الن�صائي العام رئي�س املجل�س 
 . االأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى  الرئي�س  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
تعزيز  اإىل   - لل�صباب  العاملي  اليوم  تزامنا مع  تاأتي  التي   - وهدفت اجلل�صة 
مفهوم التعليم امل�صتدام املبني على ا�صتثمار مهارات ال�صباب وت�صجيع ال�صباب 
وتر�صيخ  امل�صتدامة  االجتماعية  التنمية  لتحقيق  احلياة  مدى  التعليم  على 
اإىل  امل�صوؤولية الفردية واملجتمعية لل�صباب جتاه جمتمعهم باالإ�صافة  قيمة 

التاأكيد على اأهمية م�صاركة ال�صباب يف ر�صم ال�صيا�صات التنموية امل�صتقبلية.
وقالت فاطمة حممد احلمادي رئي�س جمل�س �صباب موؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية 
اأن ننعم برعاية خا�صة من قيادتنا  االإم���ارات  �صباب  لنا نحن  ق��در  “ لقد   :
تولينا  ..ل��ق��د  يومنا  حتى  ث��راه  اهلل  طيب  زاي��د  ال�صيخ  عهد  منذ  الر�صيدة 

امل�صوؤولية بكل ثقة وعقدنا العزم على التحدي وحققنا اإجنازات بارزة و�صلنا 
اأبناء  االإم��ارات نحن  �صباب  نعم نحن  العامل  واأبهرنا  العاملية  اإىل  باإجنازاتنا 

زايد قادرون على ر�صم مالمح امل�صتقبل لالأجيال القادمة« .
واأكدت على اأن ال�صباب يف موؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية يحظون برعاية كرمية من 
االإمارات” مما عزز فيهم املفاهيم والقيم االجتماعية والثقافية الإعداد  “اأم 

جيل من ال�صباب قادر على حتقيق اأهداف التنمية االجتماعية امل�صتدامة.
واأكد الالعب االإماراتي اإ�صماعيل مطر من �صركة الوحدة لكرة القدم - - على 
�صرورة ممار�صة الريا�صة وجعلها اأ�صلوب حياة لي�س فقط لل�صباب بل جلميع 
اإىل  باالإ�صافة  واجل�صدية  العقلية  ال�صحة  على  للمحافظة  العمرية  الفئات 

اأهمية تعزيز دور ال�صباب يف خمتلف املجاالت الريا�صية.
من جانبه تناول �صيف الرميثي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة الرميثي - خالل 
م�صتعر�صا  االأع��م��ال  ري��ادة  ال�صباب يف  م�صتقبل  - جم��ال  احل��واري��ة  اجلل�صة 
االقت�صادية  التنمية  عملية  يف  ت�صاهم  التي  واالبتكارية  االإبداعية  الفر�س 
امل�صتدامة يف االإمارات ب�صكل عام واإمارة اأبوظبي ب�صكل خا�س وحث ال�صباب 

على تنمية مهاراتهم الريادية واالقت�صادية املتنوعة.

دولة  يف  الر�صيدة  القيادة  تقدمه  ال��ذي  وال��دع��م  الفاعل  ال��دور  على  واأث��ن��ى 
اخلطط  حتاكي  التي  ال��ري��ادي��ة  ق��درات��ه��م  وتعزيز  ال�صباب  لدعم  االإم����ارات 

وامل�صاريع االقت�صادية امل�صتقبلية .
املجاالت  يف  بالتخ�ص�صات  ال�صباب  توعية  �صرورة  اإىل  الها�صمي  حامد  ونبه 
مواكبة  على  ق���ادر  ال�صباب  م��ن  جيل  واإع����داد  بالف�صاء  اخل��ا���ص��ة  املختلفة 
عليها  ترتكز  ال��ت��ي  الوطنية  العلمية  امل�صاريع  واإن�����ص��اء  العاملية  ال��ت��ط��ورات 
حكومتنا الر�صيدة يف تنفيذ اأ�صخم امل�صاريع العاملية يف الف�صاء وتعتمد ب�صكل 

كامل االأيادي الوطنية ال�صابة.
وا�صتعر�صت بدرية املرزوقي ع�صو جمل�س �صباب موؤ�ص�صة االإم��ارات للطاقة 
النووية م�صتقبل ال�صباب يف جمال الطاقة النووية ملا لها من اأهمية يف تعزيز 
االزدهار والنمو االقت�صادي لدولة االإمارات من خالل برنامج �صلمي واآمن 
وبناء  ال�صابة  الب�صرية  القدرات  تطوير  و�صرورة  النووية  للطاقة  وم�صتدام 

موارد ب�صرية قادرة على ا�صتدامة القطاع النووي .
من جهته حتدث حممد احلب�صي ع�صو جمل�س بريطانيا لل�صباب عن م�صتقبل 
ال�صباب يف جمال االبتعاث خلارج الدولة .. كما حتدث �صعيد اجلنيبي ع�صو 

جمل�س اأبوظبي لل�صباب عن م�صتقبل ال�صباب يف جمال التكنولوجيا والذكاء 
لل�صباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�ص�صة  م��ن  علي  اآل  اأروى  وا�صتعر�صت  اال�صطناعي 

م�صتقبل ال�صباب يف جمال التطوع .
واأكد ال�صيوف على اأهمية ت�صليط ال�صوء على اجلهود املبذولة جلعل التعليم 
اأكرث �صموال من خالل �صرورة اقتناء ال�صباب الفر�س للح�صول على تعليم 
متميز لتوظيف قدراتهم وتنمية مهاراتهم للم�صاهمة يف التنمية االجتماعية 
امل�صتدامة �صمن خطة التنمية امل�صتدامة لعام 2030التي تركز على �صمان 
التعليم اجليد املن�صف وال�صامل للجميع وتعزيز فر�س التعلم مدى احلياة 
على  ال�صباب  يقودها  ال��ت��ي  واملنظمات  احل��ك��وم��ات  ق��ي��ام  كيفية  يف  والبحث 
حتويل التعليم بحيث ي�صبح اأداة قوية لتحقيق خطة التنمية امل�صتدامة لعام 

.2030
من جانبه قدم �صعادة �صعيد علي الغفلي مدير دائرة اخلدمات امل�صاندة - يف 
واأثنى  ختام اجلل�صة احلوارية - �صهادات �صكر ودروع��ا تذكارية للمتحدثني 
ال��ذي يقوم به �صباب الوطن يف خمتلف املحافل  الفاعل والبارز  ال��دور  على 

واملجاالت.

»نعم للعمل« .. جتربة وظيفية ترثي مهارات الطلبة املواطنني 
•• اأبوظبي-وام:

“نعم  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  ي���ع���د 
تنظيمه  ي��وا���ص��ل  ال����ذي  للعمل” 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
نافذة   - ب��ن��ج��اح  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
االأجيال  م��ه��ارات  ت���رثي  ط��الب��ي��ة 
ال�صيف  ف�����ص��ل  خ����الل  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
الفر�صة  ومت��ن��ح��ه��م  واالإج��������ازات 
متنوعة  وظيفية  جت��ارب  خلو�س 
تعدهم للم�صتقبل وتوؤهلهم ل�صوق 

العمل.
وان��ط��ل��ق��ت اأع����م����ال ال�������دورة ال����� / 
17/ من الربنامج 18 اأغ�صط�س 
اجل�����اري وت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى 29 من 
ال�����ص��ه��ر ذات�����ه حت���ت رع���اي���ة �صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�صوؤون الرئا�صة.
وظيفية  فر�صا  ال��ربن��ام��ج  وي��وف��ر 
ال���وط���ن���ي���ة يف ع�����دد مع  ل����ل����ك����وادر 
القطاع  يف  ال���ك���ربى  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
الدرا�صية  االإج����ازة  اأث��ن��اء  اخل��ا���س 
بنظام الدوام اجلزئي بهدف تنمية 
مهاراتهم احلالية ومنحهم فر�صة 

الكت�صاف مهارات جديدة.
�صعيد  م�����ب�����ارك  �����ص����ع����ادة  وق��������ال 
ال�صام�صي مدير عام مركز اأبوظبي 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
االإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف 
“نعم  الوطنية  املبادرة  اإن  “وام” 
ا�صرتاتيجية  �صمن  تاأتي  للعمل” 

تنمية  اإىل  اإ�صافة  الوطن  اأبناء  به 
بامل�صوؤولية  وال�صعور  العمل  قيمة 
ل�����دى ال�������ص���ب���اب وال���ف���ت���ي���ات جتاه 
ال���وط���ن م���ع اإك�����ص��اب��ه��م اخل����ربات 
مراحل  يف  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  وامل����ه����ارات 
ي���ع���زز الثقة  ع��م��ري��ة م��ب��ك��رة مب���ا 
الربنامج  اأن  واأو����ص���ح  ب��ال��ن��ف�����س. 
العمل  ���ص��وق  م��ع  بتفاعله  يتميز 
ويت�صمن اأربعة م�صتويات متدرجة 
ي��ت��م م��ن��ح امل��واط��ن ب��ع��ده��ا موؤهال 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  م����ن  م��ع��ت��م��دا 
ال�صباب  اأمام  يفتح  للموؤهالت مبا 
املزيد  يف  ال��واع��د  امل�صتقبل  اأب���واب 
يف  االأهمية  ذات  التخ�ص�صات  من 
القطاع اخلا�س واملجتمع. واأكد اأن 
جناح مبادرة “نعم للعمل” يرجع 
ال���ذي تقدمه  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م  اإىل 

القيادة  توجيهات  لتحقيق  املركز 
لتاأهيل  العمل  ب�صرورة  الر�صيدة 
الكت�صاب  امل����واط����ن����ني  ال���ط���ل���ب���ة 
متطورة  ت��خ�����ص�����ص��ي��ة  م�����ه�����ارات 
“روؤية  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع  ت���ت���واك���ب 
و”روؤية   ”2030 اأب�����وظ�����ب�����ي 
االإم���ارات 2021 “ .. م��وؤك��دا اأن 
عاما  م�صريته  يوا�صل  ال��ربن��ام��ج 
ب��ع��د ع����ام م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق هذا 
النا�صئة  االأج���ي���ال  وم��ن��ح  ال��ه��دف 
ل�صوق  املبكر  لال�صتعداد  الفر�صة 
الربنامج  اأن  واأ�����ص����اف  ال���ع���م���ل. 
ي�صمن اال�صتثمار االأمثل لالإجازة 
يف  ال�����ص��ب��اب  يفيد  فيما  امل��در���ص��ي��ة 
م�صتقبلهم العملي .. الفتا اإىل اأن 
تر�صيخ  على  للعمل” تعمل  “نعم 
الدور الوطني الذي يجب اأن يقوم 

اأبوظبي  مل��رك��ز  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
ال��ت��ي يوليها  ال��ك��رمي��ة  وال��رع��اي��ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
م��ن��ذ انطالقته  ل��ل��ربن��ام��ج  ن��ه��ي��ان 
برنامج  اأن  اإىل  ي�����ص��ار  االأوىل. 
ثالثة  على  يركز  للعمل”  “نعم 
خمرجات ت�صمل املهارات والكفاءات 
اإىل  باالإ�صافة  املهنية  املجاالت  يف 
ال�صهادات حيث تتاح للطلبة فر�س 
فعلية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات  يف  ال���ت���دري���ب 
ومهاراتهم  ك��ف��اءات��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 
وتعزيز قدراتهم التناف�صية ويوفر 
اأي�����ص��ا ف��ر���س اك��ت�����ص��اب امل��ع��رف��ة يف 
جم����االت خم��ت��ل��ف��ة وت��ن��م��ي��ة قيمة 
لدى  بامل�صوؤولية  وال�صعور  العمل 

امل�صاركني.

�صرطة دبي ُتنظم دورة »القيادة املرتكزة اإىل القلب«
•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�س القيادة العامة ل�صرطة دبي على تطوير القيادات ال�صرطية 
القيادة احلديثة، نظمت  املتقدمة يف جم��ال  ب��ال��دورات  رف��ده��ا  خ��الل  م��ن 
االإدارة العامة للتدريب يف �صرطة دبي دورة خا�صة لقياداتها ال�صرطية حول 
مفهوم “ القيادة املرتكزة اإىل القلب” والهادفة اإىل رفع م�صتويات االأداء يف 
العمل. وح�صر الدورة التي عقدت يف فندق الرفلز بدبي، مديري االإدارات 
من  متقاعد  �صابط  نيل  مايكل  ال�صيد  وقدمها  ال�صرطة،  ومراكز  العامة 
ال�صرطة االأمريكية، وموؤ�ص�س و�صريك يف موؤ�ص�صة بلو كوريدج، املخت�صة يف 

ت�صميم وتوفري حلول تطور االأفراد واملوؤ�ص�صات يف جمال عامل القيادة.
“القيادة املرتكزة اإىل القلب”  وقدم ال�صيد مايكل نيل �صرحاً حول مفهوم 
والتي تنبع من حقيقة علمية مفادها “اأن م�صاعر االإن�صان ت�صتبق تفكريه 
تعد  القلب،  اإىل  امل��رت��ك��زة  ال��ق��ي��ادة  ف��اإن  لذلك  االأحداث”،  م��ع  التعامل  يف 
مبا  االإن�صانية،  امل�صاعر  خ��الل  من  االآخ��ري��ن  يف  التاأثري  على  قائمة  قيادة 
ينعك�س على قيامهم باملهام املوكلة اإليهم بكل �صغف، وت�صاهم يف حتفيزهم 
اأ�صلوب  التي كانت تنتهج  التقليدية  القيادة  واإخ��راج مواهبهم، على خالف 
من املوظف باأن ينفذ املطلوب  الطلب  على  تعتمد  “ االأوتوقراطية” التي 

منه فقط، وهو نوع مل يعد فاعاًل على م�صتوى املوؤ�ص�صات وحتى ال�صركات 
الكربى كونه ال ُيحفز املوظفني وال يرفع ن�صب االإبداع لديهم.

واأو�صح مقدم الدورة اأن القيادة املرتكزة اإىل القلب ُت�صهم يف حتفيز العاملني 
املهام  اأداء  جت��اه  املعنويات  وترفع  لديهم  العاطفة  وتغذي  موؤ�ص�صة  اأي  يف 
املوكلة اإليهم، اإىل جانب تعزيز ال�صعور باحلماية املوؤ�ص�صية لهم، م�صتعر�صاً 
جمموعة من مناذج القيادة املرتكزة اإىل القلب يف عمل ال�صرطة االأمريكية 

وكيف اأثرت اإيجاباً على االأفراد.
نعي�س  كيف  نتعلم  اأن  هو  للقيادة  الهدف احلقيقي  اأن  ال��دورة  واأك��د مقدم 
اإيجابية وبناءة، م�صتعر�صاً يف الوقت ذاته متطلبات القيادة  حياتنا ب�صورة 
بيئات  واأن��واع  العمل،  االإدارة يف  واأنوع  املتكاملة،  القيادية  ال�صخ�صية  واأبعاد 
العمل التي توؤثر على قدرة املوظفني يف التميز واالإبداع يف عملهم اأو تنعك�س 

باآثار �صلبية عليهم.
فعالية  اأث��ر  قيا�س  جم��ال  يف  التجارب  من  جمموعة  املحا�صر  وا�صتعر�س 
وذلك  القلب”،  اإىل  املرتكزة  “القيادة  ملفهوم  ال�صرطية  القيادات  تطبيق 
من خالل التعامل مع ال�صركاء اال�صرتاتيجية لل�صرطة من خمتلف املهن 
االأمن  تعزيز  يف  ي�صاهم  مبا  املجتمع  مع  التعامل  جم��ال  يف  اأو  وامل��ج��االت، 

واالأمان له وك�صب ثقته.
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اأخبـار الإمـارات
»جلنة انتخابات ا�صت�صاري ال�صارقة« ت�صتعر�س مراحل العملية النتخابية الأحد املقبل وفاة ال�صاعر والكاتب حبيب ال�صايغ

•• ال�شارقة-  الفجر: 

املجل�س  الن��ت��خ��اب��ات  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  تعقد 
اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة موؤمتراً �صحفياً 
�صباح يوم االأحد املوافق 25 اأكتوبر 2019 
لعر�س خطوات  ال�صارقة،  بلدية  م�صرح  يف 
واالإعالن  باالنتخابات،  اخلا�صة  امل��راح��ل 
عن ح�صابات التوا�صل االجتماعي، وعر�س 

اأجندة الندوات والور�س التوعوية. 
ويرتاأ�س املوؤمتر ال�صحفي �صعادة امل�صت�صار 
ب���ن ن�صار  ال���دك���ت���ور م��ن�����ص��ور  ال���ق���ان���وين 

املجل�س  الن��ت��خ��اب��ات  العليا  اللجنة  رئي�س 
اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة، بح�صور �صعادة 
اأحمد �صعيد اجلروان، ع�صو اللجنة العليا، 
بال�صارقة،  اال�صت�صاري  املجل�س  عام  واأم��ني 

وروؤ�صاء اللجان االأخرى. 
املجل�س  النتخابات  العليا  اللجنة  وتعمل 
ال�����ص��ارق��ة على تعزيز  اال���ص��ت�����ص��اري الإم����ارة 
م�صرية العمل الربملاين يف االإمارة، واإ�صراك 
املواطن يف عملية �صنع القرار، وذلك وفق 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 

املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة. 
االنتخابية  التجربة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
االأوىل التي اأجريت يف عام 2016، حققت 
الربملاين  ال��ع��م��ل  ���ص��ل��ك  ن��وع��ي��ة يف  ق���ف���زة 
امل�صاركة  ن�����ص��ب��ة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  االإم�������ارة،  يف 
للمجل�س  االأوىل  ال�������دورة  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
االإمارة،  م�صتوى  على   67% اال�صت�صاري 
 24 االنتخابية  الهيئة  اأع�صاء  ع��دد  وبلغ 
ال��ذي��ن �صوتوا  ن��اخ��ب��اً، وع���دد  األ��ف��اً و952 
21 ف��ائ��زاً من  اأف���رزوا  و696،  األ��ف��اً   16

مر�صحاً.  195

اختتام امل�صروع الإماراتي لتوزيع الأ�صاحي وك�صوة العيد 1440 يف لبنان 
•• بريوت-وام:

اختتمت �صفارة االإمارات العربية 
“امل�صروع  ب������ريوت  يف  امل���ت���ح���دة 
االأ�صاحي  ل���ت���وزي���ع  االإم�����ارات�����ي 
وك�صوة العيد 1440 ه�2019- 
م” حيث بلغ عدد امل�صتفيدين نحو 
اللبنانيني  من  �صخ�س  األف   24

وال�صوريني والفل�صطينيني .
ياأتي  ال��ذي   - امل�صروع  �صاركت يف 
وان�صجاماً  الت�صامح  عام  اإط��ار  يف 
ال�صمحة  وامل��ب��ادىء  التعاليم  مع 
 - االإم������ارات  دول���ة  تتبناها  ال��ت��ي 
اخلريية  لالأعمال  زايد  موؤ�ص�صة 
بن  حممد  وموؤ�ص�صة  واالإن�صانية 
را�صد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
واالإن�����ص��ان��ي��ة وال��ه��الل االأح��م��ر ، 
وجمعية ال�صارقة اخلريية وهيئة 

االأعمال اخلريية.

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ال��ت��ن��ف��ي��ذ امل���ي���داين 
للم�صروع ك�صريك ا�صرتاتيجي.

من  ط��ف��ال   4750 ت��ل��ّق��ى  ك��م��ا 
ال�صوريني  والنازحني  اللبنانيني 

مناطق  ع�����دة  ال���ت���وزي���ع  و����ص���م���ل 
االإغاثة  ه��ي��ئ��ة  وت��ول��ت  ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
التابعة  االإن�����ص��ان��ي��ة  وامل�����ص��اع��دات 
اجلمهورية  يف  الفتوى”  ل�”دار 

من  ب���ه���ب���ة  العيد”  “ه���دية 
را����ص���د  ب����ن  “حممد  م���وؤ����ص�������ص���ة 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت��وم  اآل 

واالإن�صانية«.

•• اأبوظبي-وام:

ال�صايغ،  حبيب  وال��ك��ات��ب  ال�صاعر  اأم�����س  ت��ويف 
رئي�س جمل�س اإدارة احتاد كتاب واأدباء االإمارات، 
اأمني عام االحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب.

ولد ال�صايغ عام 1955، وح�صل على اإجازة يف 
اللغويات  يف  واملاج�صتري   1977 عام  الفل�صفة 
 1998 ع��ام  وال��رتج��م��ة  العربية  االإجن��ل��ي��زي��ة 
ال�صحافة  ، وعمل يف جمايل  من جامعة لندن 

والثقافة .
ال�صايغ.  االإماراتية  ال�صحفيني  جمعية  ونعت 

اإدارة  جم��ل�����س  واأع��������ص�������اء  رئ��ي�����س  وق�������ال 
ك��ات��ب��ا حراً  ال�����ص��اي��غ  ب��رح��ي��ل  اجلمعية" ف��ق��دن��ا 
ال�صحافة  رم��������وز  واأح�����د  مبدع���������ا  وق��ل��م��ا 
قمة  يف  وه��������و  ف��ق��دن��اه  االم����ارات  يف  والثقافة 
والفكري  ال��ث��ق��ايف  االأدب������ي  ال�����ص��ح��ف��ي  ع��ط��ائ��ه 

والوطني".
العزاء  بخ������ال�س  االإدارة،  جمل�س  وتق���������دم 
دار  اأ�ص���������رة  واإىل  الفقيد،  اأ�صرة  اإىل  واملوا�ص������اة 
واإىل  والن�ص�����������ر  الطباعة  لل�صح�������افة  اخلليج 
احتاد كتاب واأدباء االمارات واإىل االحت�����اد العام 

للكتاب واالدباء العرب.

اللبنانيني  الكت���اب  احت���اد  نع���������ى  جهته  م��ن 
ال�����ص��اي��غ م�صيدا  االم����ارات����ي ح��ب��ي��ب  ال�����ص��اع��ر 
العام  االحت����اد  ي��ك��ون  ان  ع��ل��ى  الفقيد  ب��ح��ر���س 
ل���الدب���اء وال��ك��ت��اب ال��ع��رب ل��ق��اء ع��رب��ي��ا جامعا 
ال��ع��رب بعيدا ع��ن اخلالفات  ل��الدب��اء وال��ك��ت��اب 

ال�صيا�صية.
واعرب عن خال�س تعازيه لذوي الفقيد والحتاد 
العربية  االم������ارات  دول����ة  وال��ك��ت��اب يف  االدب������اء 
ان  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  �صائال  االدب����اء  وجلميع 
ف�صيح  وي�صكنه  رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد 

جناته.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد 
ووقاية  ال�����ص��ح��ة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س 
ل�صوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  امل��ج��ت��م��ع 
رئي�س  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
اأنه  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة 
بف�صل توجيهات قيادتها الر�صيدة 
ح��ق��ق��ت دول����ة االإم�������ارات اإجن�����ازات 
م�صرية  يف  ك�����ب�����رية  وجن������اح������ات 
التي  ال�صيا�صية  والتنمية  التمكني 
ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا، ك���ون���ه���ا ان��ط��ل��ق��ت من 
املعرفة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  رئي�صة  رك��ائ��ز 
املجتمع  الح���ت���ي���اج���ات  ال���دق���ي���ق���ة 
واحلفاظ  ومتطلباته  االإم���ارات���ي 
على مكت�صباته، وقد و�صعت جميع 

التي  واالإج�����������راءات  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
الربملاين  بالعمل  االرتقاء  ت�صمن 
ت�صمن  التي  ال�صروط  و�صع  عرب 
اأب��ن��اء الوطن  متكني االأك��ف��اء م��ن 
ومتثيل  امل���ج���ل�������س  ع�������ص���وي���ة  م����ن 

املواطنني وتلبية احتياجاتهم.
ال��ع��وي�����س يف م��ق��ال راأي  واأ����ص���اف 
مبنا�صبة الدورة الرابعة النتخابات 
املجل�س الوطني االحتادي 2019 
ال��روؤي��ة فقد جاء  اأن���ه �صمن ه��ذه 
د�صتور دولة االإمارات ويف املادة 70 
منه ليج�صد هذا خري جت�صيد، من 
اخلا�صة  ال�����ص��روط  و���ص��ع  خ���الل 
بالرت�صح لع�صوية املجل�س الوطني 
االحت�����ادي، وال��ت��ي ت��وؤك��د يف البند 
يكون  اأن  اأهمية  على  منها  الثالث 

املجل�س  ق���ب���ة  حت����ت  مل��ن��اق�����ص��ت��ه��ا 
وحتقيق الهدف الرئي�س منها وهو 

خدمة الوطن واملواطن.
واأ�صار اإىل اأن التعليمات التنفيذية 
الوطني  امل���ج���ل�������س  الن����ت����خ����اب����ات 
 59 امل�����ادة  يف   2019 االحت������ادي 
اأعطت للجنة الوطنية لالنتخابات 
ال  م��ن  ال�صتبعاد  وال�صلطة  احل��ق 
ال�صروط  م��ن  ���ص��رط  ب���اأي  يتمتع 
املجل�س  ل��ع�����ص��وي��ة  ال���د����ص���ت���وري���ة 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي وم��ن��ه��ا ح�صن 
القائمة  م���ن  وال�����ص��م��ع��ة  ال�����ص��رية 
ل��ل��رت���ص��ح، ح��ي��ث ن�صت  االأول����ي����ة 
ال��ف��ق��رة /9/ م��ن ه��ذه امل���ادة على 
الواردة  االأ���ص��م��اء  م��ن  اأي  ا�صتبعاد 
يف قوائم الهيئات االنتخابية اأو يف 

الوطني االحتادي 2019 مت�صي 
عملية  ن��ح��و  ث��اب��ت��ة  بخطى  ال��ي��وم 
ان��ت��خ��اب��ي��ة ج����دي����دة، وال����ت����ي تعد 
تعزيز  م�����ص��رية  يف  مكملة  خ��ط��وة 
امل�����ص��ارك��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ب���ني اأف����راد 
املجتمع.. هذه العملية االنتخابية 
ت�صويت  بعملية  تتوج  �صوف  التي 
الخ���ت���ي���ار اأع���������ص����اء ل��ل��م��ج��ل�����س يف 
املقبل،  اأك����ت����وب����ر  م����ن  اخل���ام�������س 
الختيار االأع�صاء الذين �صيكونون 
االأقدر على حتمل امل�صوؤولية وحمل 
االأمانة الوطنية التي �صي�صعها يف 

اأعناقهم اأبناء الوطن.
االإم����ارات  اأن متيز دول���ة  واأ���ص��اف 
اأ�صبح  فريد  برملاين  عمل  بناء  يف 
حم���ط اه���ت���م���ام ال��ك��ث��ري م���ن دول 

الوطني  املجل�س  لع�صوية  املر�صح 
االحتادي متمتعاً باالأهلية املدنية، 
ح�صن  ال�صرية  حممود  يكون  واأن 
يف  عليه  احلكم  ي�صبق  مل  ال�صمعة 
جرمية خملة بال�صرف، ما مل يرد 

اإليه اعتباره طبقاً للقانون.
ونوه اأن د�صتور دولة االإمارات ي�صع 
يف  االجتماعية  وال��ك��ف��اءة  االأه��ل��ي��ة 
املجل�س،  لع�صوية  االأول��وي��ة  مكان 
ويوؤكد اأن ع�صو الهيئة االنتخابية 
املن�صب،  ل��ه��ذا  بالرت�صح  ال��راغ��ب 
جميع  ومي��ت��ل��ك  ي��ت��م��ت��ع  اأن  ع��ل��ي��ه 
واالأخالقية  ال�صروط االجتماعية 
�صعب  لتمثيل  اأه����اًل  جتعله  ال��ت��ي 
على  ق�����ادراً  ي��ك��ون  واأن  االإم������ارات، 
وم�صداقية  ب��اأم��ان��ة  �صوتهم  نقل 

اأع�صاء  ع��م��ل  ال��رئ��ي�����س يف  امل��ح��ور 
املجل�س الوطني االحتادي.

الوطني  املجل�س  اأع�صاء  اإن  وق��ال 
الثقة  اإىل  ون�����ظ�����راً  االحت����������ادي 
التي يح�صلون عليها من  الكبرية 
ال��ذي��ن مينحونهم  ال��وط��ن  اأب���ن���اء 
الف�صول  ع���رب  ك���ان���وا  اأ���ص��وات��ه��م، 
ال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة ال�������ص���اب���ق���ة ال����ن����واة 
باحلياة  ل����الرت����ق����اء  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
االأك�����رث قرباً  الأن���ه���م  ال���ربمل���ان���ي���ة، 
املواطنني  ب��ق�����ص��اي��ا  وال���ت�������ص���اق���اً 
وه��م��وم��ه��م وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م، وهم 
بالتايل على متثيل جميع  االأق��در 
�صرائح املجتمع حتت قبة املجل�س.

واأكد اأن دولة االإمارات ومن خالل 
الدورة الرابعة النتخابات املجل�س 

القوائم النهائية.
ولفت اإىل اأن توفر �صرط “حممود 
ال�صرية وح�صن ال�صمعة” هو �صلطة 
الوطنية  اللجنة  تقدره  تقديرية 
م�صادر  ع��ل��ى  ب���ن���اء  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
عليها  ت��ع��ت��م��د  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ات 
اللجنة  اأن  ك��م��ا  ذل����ك.  ت��ق��دي��ر  يف 
لتحقيق  �صعيها  و���ص��م��ن  حت��ر���س 
والدقة  ال�صفافية  م��ع��دالت  اأع��ل��ى 
على  االنتخابية  العملية  اإدارة  يف 
طلب �صهادة بحث احلالة اجلنائية 
ك����اأح����د ال����وث����ائ����ق امل���ط���ل���وب���ة من 
م�صلحة  الأن  الرت�صح  يف  ال��راغ��ب 
الغاية  ت��ب��ق��ى  وامل����واط����ن  ال���وط���ن 
ي�����ص��ع��ى اجلميع  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
هي  وال��ت��ي  حتقيقها،  على  للعمل 

الروؤية  يف  و�صيبقى  ك���ان  ال��ع��امل، 
للقيادة  امل���دى  بعيدة  اال�صتباقية 
بقدرات  ت���وؤم���ن  ال���ت���ي  ال���ر����ص���ي���دة 
على  والعمل  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  جميع 
مت��ك��ي��ن��ه��م ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن على 
متثيل دولة االإمارات والدفاع عن 
جميع  يف  االإم���ارات  �صعب  م�صالح 

املجاالت.

املراأة الإماراتية تبلغ ذروة التمكني يف انتخابات »الوطني الحتادي 2019«
•• اأبوظبي-وام:

تبلغ املراأة االإماراتية يف “انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019 “ 
الكاملة مع  املنا�صفة  اإىل حتقيق  بو�صولها  وذلك  التمكني  ذروة م�صرية 

الرجل حتت قبة الربملان يف واحدة من ال�صوابق التاريخية.
وتاأتي هذه املنا�صفة االأوىل من نوعها على م�صتوى العامل تنفيذا للقرار 
بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  اأ�صدره �صاحب  الذي   2019 ل�صنة  رقم /1/ 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واخلا�س برفع ن�صبة متثيل 
اإميان  ع��ن  %50، مم��ا يعرب  اإىل  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  امل����راأة يف 
�صنع  يف  واإ�صراكها  االإماراتية،  امل��راأة  واإمكانات  بقدرات  الر�صيدة  القيادة 
وطنية  وخ���ربات  وم��ه��ارات  م��ع��ارف  �صاحبة  بو�صفها  ال�صيا�صي،  ال��ق��رار 

واجتماعية واإن�صانية يعتد بها.
حمطات  اأب��رز  التايل  التقرير  “وام” يف  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  وتر�صد 
العمل الربملاين والتي �صجلت  امل��راأة االإماراتية يف جمال  م�صرية متكني 
اإىل  و���ص��وال  وال��رت���ص��ح  االن��ت��خ��اب  م�صتوى  على  فاعال  ح�صورا  خاللها 

الع�صوية يف املجل�س الوطني االحتادي.
�صكل برنامج التمكني الذي اأطلقه �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة حفظه اهلل 
2005، انعطافة نوعية وحتول كبري يف تاريخ املراأة االإماراتية،  يف عام 
انتخابات ي�صهدها املجل�س الوطني  اأول  2006 يف  حيث �صاركت يف عام 

االحتادي، كناخبة ومر�صحة.
الدكتورة  فوز معايل  للمجل�س عن  االأوىل  االنتخابية  التجربة  واأثمرت 
بع�صوية  االحت���ادي،  الوطني  للمجل�س  احلالية  الرئي�س  القبي�صي  اأم��ل 
ب�نحو  امل��راأة ممثلة  اأخريات، لت�صبح  املجل�س، ومت تعيني ثماين ع�صوات 

االأع�صاء. اإجمايل  من   22%
من  ام���راأة  األ��ف  نحو  وج��ود   2006 لعام  االنتخابية  الهيئة  وت�صمنت 
اإجمايل 6595 ع�صوا، كما تقدمت 65 امراأة للرت�صح من اأ�صل 465 

مر�صحا لع�صوية املجل�س الوطني اأي بن�صبة 14.25 باملئة.
ويف التجربة االنتخابية الثانية عام 2011 ا�صتحوذت االإناث على ن�صبة 
46 باملئة من اإجمايل عدد اأع�صاء الهيئات االنتخابية الذي بلغ 135 األفا 
و308 اأع�صاء، فيما بلغ عدد اللواتي تقدمن بطلبات الرت�صح لع�صوية 

املجل�س الوطني االحتادي 85 �صيدة، وعقب �صدور النتائج حافظت املراأة 
على ن�صبة متثيلها باملجل�س البالغة %22 من جمموع االأع�صاء.

وتطورت اأرقام م�صاركات املراأة االإماراتية يف انتخابات عام 2015، وبلغت 
ن�صبة تواجدها يف الهيئات االنتخابية نحو 48 باملئة من اأ�صل 224 األفا 

و281 ناخبا وناخبة.
الت�صريعي  الوطني االحت��ادي يف ف�صله  املجل�س  وت�صمن مر�صوم ت�صكيل 
واحدة  �صيدات  ت�صع   2015 نوفمرب  �صهر  يف  ب��داأ  ال��ذي  ع�صر  ال�صاد�س 
تعيني  بعد  وذل��ك  8 ع�صوات  بعد  لي�صبح فيما  باالنتخاب،  ف��ازت  منهن 

وزيرة دولة ل�صوؤون املجل�س الوطني االحتادي من ع�صوات املجل�س.
القبي�صي رئي�صا للمجل�س يف  اأمل عبداهلل  الدكتورة  و�صكل تعيني معايل 
كاأول  الدولة  اأعلنتها  تاريخية  خطوة  ع�صر،  ال�صاد�س  الت�صريعي  الف�صل 
ال�صرق  ومنطقة  العربي  امل�صتوى  على  برملانية  موؤ�ص�صة  ت��رتاأ���س  ام���راأة 

االأو�صط.
ارتفعت  2019 فقد  الوطني االحت��ادي  املجل�س  انتخابات  اإىل  وبالعودة 
ن�صبة متثيل املراأة االإماراتية يف القوائم االنتخابية اإىل 170 األفا و967 

مواطنة، وهو ما ي�صكل %50.62 من اإجمايل الناخبني البالغ عددهم 
ع�صوا. و738  األفا   337

وت�صم قوائم الهيئات االنتخابية الواردة من دواوين حكام اإمارات الدولة، 
منهم  اأبوظبي،  يف  ع�صوا   101.549 لها،  اجل��غ��رايف  التوزيع  وح�صب 
اأكرب ن�صبة متثيل للمراأة  %51.67، وهي  بن�صبة  مواطنة   52.470
30.879 مواطنة  دب��ي، منهم  اإم��ارة  الدولة، و60.772 ع�صوا يف  يف 

بن�صبة %50.81 من اإجمايل الناخبني.
و�صمت القوائم 32.856 مواطنة من اأ�صل 64.293 ع�صوا يف اإمارة 
يف  الكلي  الناخبني  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  51.10باملائة،  بن�صبة  ال�صارقة 
عجمان 10.165 ع�صوا منهم 4.641 مواطنة بن�صبة 45.66 باملئة، 
و6.653 ع�صوا يف اأم القيوين منهم 3.405 مواطنات بن�صبة 51.18 
اإماراتية   27.218 منهم  اخليمة  راأ����س  يف  و55.289ع�صوا  باملئة، 

بن�صبة 49.23 باملئة. 
فيما بلغ عدد الناخبات يف الفجرية 19.498 بن�صبة 49.97 باملئة من 

اإجمايل العدد الكلي الذي بلغ 39.017 ع�صوا.

العوي�س : جناحات كبرية لالإمارات يف التمكني والتنمية ال�صيا�صية

�سيدة  133 ومنهم  الإمارات  جميع  يف  امل�سجلني  عدد   372

2019 الحتادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  املر�صحني  ت�صجيل  من  الثالث  اليوم  ح�صيلة  تر�صيح  طلبا   84
•• اأبوظبي-الفجر:

االحتادي  الوطني  املجل�س  النتخابات  املر�صحني  ت�صجيل  مراكز  توا�صل   
2019 املتوزعة على جميع اإمارات الدولة، ا�صتقبال طلبات الرت�صح لليوم 
الثالث على التوايل وذلك خالل الدوام الر�صمي الذي امتد من ال�صاعة 8 
�صباحاً وحتى ال�صاعة 3 ع�صراً، حيث ت�صلمت اللجنة الوطنية لالنتخابات 

مع انتهاء اليوم الثالث  84 طلب تر�صح من بينهم طلبات من 30 �صيدة، 
اإىل   املر�صحني  ت�صجيل  عمليات  بدء  منذ  للطلبات  االإجمايل  العدد  لي�صل 
اليومني  يف  تلقت  الوطنية  اللجنة  وكانت  �صيدة.   133 منهم  طلباً   372

املا�صيني االأول 288 طلب تر�صح منهم 103 طلبات ل�صيدات.
وبداأت يوم 18 اأغ�صط�س 2019 عملية ت�صجيل املر�صحني يف كافة مراكز 
الت�صجيل املنت�صرة يف جميع اإمارات الدولة، والتي �صت�صتمر حتى نهاية يوم 

اخلمي�س املقبل 22 اأغ�صط�س 2019. 
 2019 االحت���ادي  الوطني  املجل�س  النتخابات  الزمني  اجل���دول  وح�صب 
للمر�صحني  االأولية  القائمة  باإعالن  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  �صتقوم 
بتاريخ 25 اأغ�صط�س، على اأن تعلن القائمة النهائية يف 3 �صبتمرب 2019، 
�صبتمرب   8 ي��وم  من  اعتباراً  للمر�صحني  الدعائية  احلمالت  تبداأ  حني  يف 

يوماً.  27 ملدة  لت�صتمر   2019

معلومات اإ�سافية
وتتوفر املزيد من املعلومات عن الدورة االنتخابية الرابعة النتخابات املجل�س 
اخلا�صة  االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  ع��رب   2019 االحت���ادي  الوطني 
الذكي،  وتطبيقها  لالنتخابات  الوطنية  للجنة  االإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  بها، 
وباالت�صال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث اإىل موظفي مركز 

االت�صال اخلا�س باالنتخابات.

�صرطة دبي ُتنقذ حياة �صاب ا�صطدمت دراجته املائية بكا�صر حديقة املمزر
•• دبي-الفجر:

�صرطة  م���رك���ز  دوري��������ات  مت��ك��ن��ت 
البحري يف  االإنقاذ  املوانئ وفريق 
�صاب  اإنقاذ حياة  دب��ي، من  �صرطة 
ا�صطدمت دراجته املائية ب�صخور 
حديقة  م��ق��اب��ل  االأم��������واج  ك��ا���ص��ر 
اإ�صابات  اإىل  تعر�س  حيث  املمزر، 
اإىل امل�صت�صفى  متو�صطة ومت نقله 

على وجه ال�صرعة لتلقي العالج.
 واأهاب العقيد عبيد بن ح�صيبة، 
م����دي����ر م����رك����ز ����ص���رط���ة امل����وان����ئ 
م�صتخدمي  ب���ك���اف���ة  ب���ال���وك���ال���ة، 
توخي  ب�صرورة  املائية  ال��دراج��ات 
احل���ي���ط���ة واحل���������ذر ال�����الزم�����ني، 
وجت��ن��ب ال�����ص��رع��ة ال���زائ���دة خالل 
املائية،  ال��ري��ا���ص��ة  ه���ذه  مم��ار���ص��ة 
اأهمية  ذاته على  الوقت  يف  موؤكداً 
م���راع���اة م�����ص��ت��خ��دم��ي ال���دراج���ات 
وارتفاع  املناخية  للظروف  املائية 
ن�������ص���ب امل�������وج و�����ص����رع����ة ال�����ري�����اح، 

�صالمة  على  دب��ي  ل�صرطة  العامة 
اال�صتجابة  خ�����الل  م����ن  ال���ن���ا����س 
يف  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ب��الغ��ات  ال�صريعة 

اأقل وقت ممكن.
وح���ول احل����ادث، اأك���د امل��ق��دم علي 
ال���ن���ق���ب���ي، رئ���ي�������س ق�����ص��م االإن����ق����اذ 
املوانئ،  �صرطة  مركز  يف  البحري 
القيادة  م��رك��ز  اإىل  ورد  ب��الغ��اً  اأن 
وال�������ص���ي���ط���رة ع����ن وج�������ود ح����ادث 
ب���ال���ق���رب م����ن ال���ك���ا����ص���ر امل���ح���اذي 
انتقلت  ح���ي���ث  امل����م����زر،  حل���دي���ق���ة 

واإر�صادات  بالتعليمات  واالل��ت��زام 
اخلا�صة  واالأم������������ان  ال�������ص���الم���ة 

مبمار�صة هذه الريا�صة.
اأف���راد  ح�صيبة  ب��ن  العقيد  ودع���ا 
مبركز  االت�������ص���ال  اإىل  اجل��م��ه��ور 
دبي  �صرطة  وال�صيطرة يف  القيادة 
999، يف ح��ال وقوع  ال��رق��م  على 
و�صف  ي��ت��م  واأن  ط���ارئ���ة،  ح����االت 
امل���ك���ان ب��دق��ة وو�����ص����وح، م���ن اأجل 
اال�صتجابة ال�صريعة للبالغ واإنقاذ 
حياة النا�س، موؤكداً حر�س القيادة 

دوريات مركز املوانئ وفرق االإنقاذ 
دورية  ف���رق  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��ح��ري 
االأمن البحري لل�صرطة الن�صائية 
ب��ال��ق��رب م��ن احلديقة  امل��ت��م��رك��زة 
اإىل م��ك��ان احل����ادث، وع��م��ل��ت على 
ت��اأم��ني امل��ك��ان واإخ����راج ال�صاب من 

املياه ونقله اإىل امل�صت�صفى.
واأ�صاد النقبي بجهود فرق االإنقاذ 
وخا�صة  وال������دوري������ات  ال���ب���ح���ري 
لل�صرطة  ال��ب��ح��ري  االأم����ن  دوري����ة 
الفعالة  جهودهن  على  الن�صائية 
للبالغ،  اال�صتجابة  يف  وال�صريعة 
وامل�صاهمة  احل��ادث  مكان  وتاأمني 
اأن  مبيناً  ال�����ص��اب،  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ  يف 
ك���اف���ة ال����دوري����ات وف�����رق االإن���ق���اذ 
و�صلت اإىل ال�صاب يف وقت قيا�صي، 
وه�����و م����ا ي��ع��ك�����س احل����ر�����س على 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  حتقيق 
ل�صرطة دبي يف �صرعة اال�صتجابة 
اأم��ن و�صالمة  اأج��ل  للبالغات من 

النا�س.
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اإعــــــــــالن
لتوريد  اي�صت  ال�ص�����ادة/ميدل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العمالة  رخ�صة رقم:2072762 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل ابراهيم علي ابراهيم املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد نا�صر حممد مفتاح ال�صام�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون فيجارو جنتل 

مان للرجال ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2741725 

تعديل ن�صب ال�صركاء
فادي جميل ر�صاد احلداد من 16.33% اىل %24.5

تعديل ن�صب ال�صركاء
ا�صرف في�صل عبده الوقفى من 16.33% اىل %24.5

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد خليل ال�صك�صك

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/افان�صي للمقاوالت العامة ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1007562 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ا�صماعيل خبازه %35

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة جالل حممد يو�صف ابراهيم املرزوقي %65

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �صديق حممد ح�صني اخلوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف اليت انف�صتمنت ذ.م.م

elite investment llc

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كوكينا للمطابخ

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2577220 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي را�صد �صامل املقبايل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ثريا �صامل حمد حافظ العامري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21 

اإعــــــــــالن
�صتوديو  ال�ص�����ادة/�صالون هري  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�صة رقم:1414252 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد عبدالكرمي حممد ظاهر الهرمودي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد جمعه �صالح جمعه احلو�صني
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
العمال  ال�ص�����ادة/زولتيك  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االملنيوم والزجاج
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1006803 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي را�صد �صامل املقبايل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ثريا �صامل حمد حافظ العامري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/واي اي 

مل�صتح�صرات التجميل
رخ�صة رقم:CN 2570298  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صفنتي 

ون كافية
رخ�صة رقم:CN 2097083  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/غنتوت لل�صناعات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2621717 
تعديل مدير/ا�صافة مانع علي حممد �صادق البلو�صي

 GHANTOOT GROUP LLC تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/جمموعة غنتوت ذ.م.م
من �صريك اىل مالك

 GHANTOOT GROUP LLC تعديل ن�صب ال�صركاء/ جمموعة غنتوت ذ.م.م
من 60% اىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف غنتوت للنقل واملقاوالت العامة ذ.م.م
GHANTOOT TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING LLC

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

تعديل ا�صم جتاري من/غنتوت لل�صناعات ذ.م.م 
GHANTOOT INDUSTRIES LLC

اىل/غنتوت لل�صناعات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
GHANTOOT INDUSTRIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صهم املنايا للمقاوالت العامة  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1137861 
تعديل ا�صم جتاري من/�صهم املنايا للمقاوالت العامة 

اىل/�صهم املنايا للنقليات واملقاوالت العامة
SAHAM ALMUNAIYA GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORT

تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010( 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الكرتوميكانيكال  ايرجي  ال�ص�����ادة/االيان�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2524124 
تعديل ا�صم جتاري من/االيان�س ايرجي الكرتوميكانيكال

 ALLIANCE ENERGY ELECTROMECHANICAL

اىل/املي�س للتجارة االلكرتوميكانيكية
ELMECH ELECTROMECHANICAL TRADING

 - وتوزيعها  ونقلها  الكهربائية  الطاقة  توليد  معدات  جتارة  ن�صاط/ا�صافة  تعديل 
باجلملة )4659104(

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صترياد )4610008( 
تعديل ن�صاط/حذف اعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�صيانتها )4322008(

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة االمل امل�صرق للخياطة 

CN قد تقدموا الينا بطلب الن�صائية رخ�صة رقم:1040556 
تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة االمل امل�صرق للخياطة الن�صائية 

AL AMAL AL MAUSHRIQ LADIES TAILORING

اىل/موؤ�ص�صة االمل امل�صرق للتجارة
AL AMAL AL MAUSHRIQ TRADING ESTABLISHMENT

)العباءات  العربية  الن�صائية  املالب�س  وخياطة  تف�صيل  ن�صاط/حذف  تعديل 
الن�صائية( )1410906( 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز البحوث املتقدمة - �صركة 

ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2838001 

تعديل ا�صم جتاري من/مركز البحوث املتقدمة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

ADVANCED RESEARCH CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/معهد االبتكار تكنولوجي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

TECHNOLOGY INNOVATION INSTITUTE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
وال�صيانة  للمقاوالت  ال�ص�����ادة/احلجار  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�صة رقم:1948214 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/احلجار للمقاوالت وال�صيانة العامة 

ALHAJJAR CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE

اىل/احلجار للمقاوالت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
ALHAJJAR CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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الكبت للملبو�صات-�صركة ال�صخ�س الواحد- ذ م م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  االدارية  واال�صت�صارات 

العمومية غري العادية ال�صادر بتاريخ 2019/08/07
بحل وت�صفية �صركة

الكبت للملبو�سات-�سركة ال�سخ�س الواحد - ذ م م
بالرقم  االقت�صادية-ابوظبي  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 
مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2502564

 026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب  اإىل  التقدم 
فاك�س 026716054 �س.ب 53181 ابوظبي بالنادي ال�صياحي 
بناية �صعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( 
 45 اأق�صاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار 

يوما من تاريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ص��الت )ق���ط���اع النقل 
�شركة   - البحرية  للخدمات  /القفاي  ب���ان  ال��ب��ح��ري( 
ال�صفينة  ت�صجيل  بطلب  تقدم  ق��د  ذ  الواحد  ال�شخ�ص 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               �صاه 2                      00                    00
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة الكرم

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1104060 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �صلطان حممد �صيف العرياين %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلطان حممد �صيف العرياين
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
للهواتف  ال�ص�����ادة/�صلمان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املتحركة رخ�صة رقم:1125651 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فهد ابراهيم علي حممد العفيفي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف يو�صف عبداحلبيب عبداهلل
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتبة حروف واقالم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1149585 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد �صالح عو�س بن مهري الكثريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل را�صد بخيت النعيمي
تعديل ا�صم جتاري من/مكتبة حروف واقالم 

LETTER & PENS BOOKSHOP

اىل/مكتبة املقام
 AL MAQAM BOOKSHOP

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع االلعاب ولعب االطفال - بالتجزئة )7464001(
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�صتندات )8219001(

تعديل ن�صاط/حذف جتارة االدوات املكتبية وادوات الكتابة والر�صم - باجلملة )4649018(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل جبل طارق لت�صليح امل�صخات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1128033 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد خمي�س �صعيد �صيف ال�صبو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد حممد احمد �صعيد
تعديل ا�صم جتاري من/حمل جبل طارق لت�صليح امل�صخات 

JABEL TARIQ PUMP REPAIR SHOP

اىل/حمل جبل طارق لت�صليح املكيفات
 JABAL TARIQ A/C REPAIR SHOP

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح و�صيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية الهواء )3312007(
تعديل ن�صاط/حذف تركيب و�صيانة م�صخات املياه )3320007(

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ض اخليمة- الفجر: 

مي�������ص���ي ال����ع����م����ل ح����ال����ي����ا ي�������ص���ورة 
مت�صارعة يف تنفيذ م�صروع  تطوير 
�صوق  دوار  م��ن  املمتد  امل��ط��اف  ���ص��ارع 
النخيل  �����ص����ارع  ح���ت���ى  امل���ع���ريي�������س 

الرم�س .
م�صروع تطوير طريق املطاف الذي 
تنفذه دائرة اخلدمات يكت�صب اأهميته 
املرورية  اخل��دم��ات  يدعم  كونه  م��ن 
املتجهة  ال���ص��ي��م��ا  اجت���اه���ات  ع���دة  يف 
ال�����ص��م��ال��ي��ة ح��ي��ث يعد  امل��ن��اط��ق  اىل 
املكتظة  ال�صكنية  املناطق  اىل  منفذا 
بال�صكان املواطنني باال�صافة ملنطقة 
ا�صتثمارية  م�����ص��اري��ع  ذات  �صناعية 
كربى  مثل م�صانع االأ�صمنت وميناء 
خورخويروم�صتودعات النفط عالوة 
التعليمية  اخل��دم��ي��ة  امل���راف���ق  ع��ل��ى 
احلدودي  وم��رك��زال��دارة   وال�صحية 

مع �صلطنة عمان ال�صقيقة.
املطاف  طريق  طول  يبلغ  وتف�صيال 
الهدف  تقاطع  بني  كيلومرتات   7
ويت�صمن  ال��رم�����س  م��ن��ط��ق��ة  وح��ت��ى 
امتداد  ع��ل��ى  دوارات   4 ا���ص��ت��ح��داث 
ثالثة  ح������ارة  ،واإ�����ص����اف����ة  ال���������ص����ارع  
للطريق احلايل باالإجتاه من تقاطع 
الهدف وحتى دوار �صالك واإ�صتغالل 
اجل���زي���رة ال��و���ص��ط��ي��ة الإن�����ص��اء م�صار 
امل��ع��اك�����س يتكون  ج��دي��د يف االإجت�����اه 
االإبقاء  �صيتم  و  ح����ارات،  ث��الث  م��ن 

على الطريق احلايل من دوار �صالك 
عليه  ه��و  كما  ال��رم�����س   اإىل منطقة 
)ح����ارت����ني( واإن�������ص���اء ط��ري��ق جديد 
يف اجل���زي���رة ال��و���ص��ط��ي��ة ي��ت��ك��ون من 
حارتني باالإجتاه القادم من الرم�س،  
و�صي�صتغل الطريق املوجود حاليا يف 

الرم�س كطريق  القادم من  االإجت��اه 
امل�صروع  يف  ال���ب���دء  خ��دم��ات،���ص��ي��ت��م 
ومتوقع  اجل�������اري  ال�������ص���ه���ر  خ�����الل 
ال��رب��ع االأخري  االن��ت��ه��اء منه خ��الل 
من العام احلايل حيث اأن مدة تنفيذ 

امل�صروع 5 اأ�صهر.

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ت�صيد بقرار جمل�س الوزراء؛ لفر�س ال�صريبة النتقائية على امل�صروبات املحالة واأدوات التدخني الإلكرتونية
•• دبي-الفجر:

املتعلق  ال���وزراء  جمل�س  بقرار  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأ���ص��ادت 
االأخ���رى،  املحليات  اأو  امل�صاف  بال�صكر  امل��ح��الة  امل�����ص��روب��ات  باإ�صافة 
اإىل  االإلكرتونية،  التدخني  واأدوات  واأج��ه��زة  منتجات  اإىل  باالإ�صافة 
قائمة ال�صريبة االنتقائية بدءاً من يناير 2020، موؤكدة اأن القرار 
ال��ع��ام��ة ومكافحة  ال�صحة  ع��ل��ى  ال�����وزارة، يف احل��ف��اظ  ي��دع��م ج��ه��ود 
املزمنة  واالأم��را���س  ال�صمنة  ال�صارية، واحل��د من معدالت  االأم��را���س 

ب�صكل عام.
امل�صاعد  الوكيل  ال��رن��د  الرحمن  عبد  ح�صني  الدكتور  �صعادة  واأ���ص��ار 
لقطاع املراكز والعيادات ال�صحية اإىل اأن قرار جمل�س الوزراء ي�صب يف 

م�صلحة �صحة املجتمع وي�صهم يف احلد من املخاطر ال�صحية الناجتة 
ال�صكر  اليومي من  االحتياج  تفوق  املحالة مبا  امل�صروبات  تناول  عن 
امل�صاف للفرد، والذي يوؤثر بدوره على ال�صعرات احلرارية امل�صتهلكة 
يومياً، وما ينتج عنها من زيادة يف الوزن واأمرا�س اأخرى مرتبطة بها 

مثل ال�صكري واأمرا�س القلب. 
تقليل  اإىل  اأي�صاً  �صيوؤدي  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  اأن  �صعادته  واأ���ص��اف 
ا�صتهالك منتجات التدخني االلكرتونية التي حتوي النيكوتني مثل 
ال�صحة  على  �صلبية  ت��اأث��ريات  م��ن  ت�صببه  وم��ا  التبغ،  منتجات  بقية 
اأن القرار ياأتي مبوجب االتفاقية املوحدة لل�صريبة  واالإنفاق. وذكر 

االنتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
اأط��ل��ق��ت ع��دة ح��م��الت �صحية  ال����وزارة  اأن  اإىل  ال��رن��د  ون���وه د ح�صني 

للتوعية مبخاطر امل�صروبات املحالة ومنتجات التدخني، ومنها حملة 
با�صم “غرّي العادة...وقف ال�صكر الزيادة” بهدف رفع م�صتوى الوعي 
لدى اأفراد املجتمع باالأخطار ال�صحية املرتتبة على تناول امل�صروبات 
املحالة. باالإ�صافة حلملة “ اأنا ودرت واحلني دورك” للت�صجيع على 
االإقالع عن التدخني، وذلك �صمن احلملة االإعالمية التوعوية “ اهتم 
�صحتك اأهم” يف اإطار املبادرة الوطنية “تعزيز الوعي باأمناط احلياة 
حياة  اأمن��اط  اتباع  على  املجتمع  اأف���راد  لت�صجيع  ال�صحية” الهادفة 
واالمتناع  البدين  الن�صاط  وممار�صة  ال�صحي  الغذاء  وتناول  �صحية 
عن التدخني، وبناء جمتمع �صحي عن طريق متكني االأفراد من تبني 
جمتمع  لوقاية  �صاملة  �صحية  تغطية  وتوفري  �صحية،  حياة  اأمن��اط 

دولة االإمارات من االأمرا�س ال�صارية وال�صيطرة عليها.

»اأرا�صي عجمان« تطلق برنامج 
عبدالعزيز بن حميد للتميز 

•• عجمان -وام:

اأطلقت دائرة االأرا�صي والتنظيم العقاري يف عجمان برنامج عبدالعزيز بن حميد النعيمي 
للتميز بهدف ت�صجيع وحتفيز موظفي الدائرة ووحداتها للتميز يف االأداء املوؤ�ص�صي والوظيفي 
وتقدمي اأرقى اخلدمات احلكومية من خالل طرح جوائز تكرم املتميزين يف خمتلف جماالت 
العقاري  التنظيم  و  االأرا���ص��ي  دائ��رة  ع��ام  النعيمي مدير  نا�صر  بن  واأك��د عبدالعزيز  العمل. 
حر�صه الدائم على دعم و تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرات فريق العمل يف الدائرة .. م�صريا 
وامل�صاهمة  املتبعة  العمل  اآليات  املوظفني وحت�صني  اأداء  ياأتي لرفع م�صتوى  اأن الربنامج  اإىل 
يف ن�صر الوعي بثقافة التميز وال�صفافية وجعلها مكونا اأ�صا�صيا يف بيئة عمل الدائرة . وي�صم 
و  والتعاون   ، االن�صباط  و  وااللتزام   ، واالإجن��از  االأداء  رئي�صية هي  الربنامج خم�صة معايري 

امل�صاركة ، واملبادرة و االبتكار و التعليم امل�صتمر .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اال�صت�صاريني  اأب��وظ��ب��ي  ب��ل��دي��ة  دع���ت 
وامل��ق��اول��ني ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال هدم 
مبعايري  التقيد  ���ص��رورة  اإىل  امل��ب��اين 
البيئة وال�صحة ال�صالمة اأثناء تنفيذ 
ع��م��ل��ي��ات ه���دم امل��ب��اين ع��ل��ى اختالف 
االإجراءات  اتباع  خ��الل  من  اأنواعها، 
�صاأنها  من  التي  واملنهجية  املدرو�صة 
احلد من االآث��ار الناجتة عن عمليات 
اأو  اأف���راد املجتمع،  ���ص��واء على  ال��ه��دم، 

على البيئة واملمتلكات العامة .
التفتي�صية  احلملة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
نظمتها  التي  والتثقيفية  االإر���ص��ادي��ة 
اإدارة البيئة وال�صحة ال�صالمة ل� 27 
مع  ان�صجاما  وذل��ك    ، للهدم  موقعاً 
املجتمع  حماية  على  البلدية  حر�س 
وال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة وامل���ب���اين امل���ج���اورة 
و���ص��ح��ة و���ص��الم��ة ال��ع��ام��ل��ني يف هذا 
امل���ج���ال م���ن االأخ���ط���ار امل��ح��ت��م��ل��ة من 

جراء عمليات الهدم. 
ال�صاملي  ه�����دى  ال����دك����ت����ورة  ون����وه����ت 
وال�صاملة  وال�صحة  البيئة  اإدارة  مدير 
اأهمية  اإىل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف 
وال�صالمة  ال�صحة  بخطة  االل��ت��زام  
الهدم،  ب�����ص��رك��ات  اخل��ا���ص��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
بهدف و�صع االحتماالت املمكنة كافة 

وخطة  ط�����ارئ  اأي  ح�����ص��ول  ح����ال  يف 
مل��ن��ع وتقليل  ل��ل��ح��وادث  ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة 
و�صحة  البيئة  على  ال�صلبية  االآث����ار 
ال��ع��ام��ل��ني و���ص��الم��ت��ه��م وي��ح��ف��ظ يف 
الوقت ذاته االأمالك العامة واخلا�صة 

من اآثار عمليات الهدم .
ا�صتملت  احلملة  اأن  ال�صاملي  واأ�صافت 
االأم����ور  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  التفتي�س 
امل��ه��م��ة م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال ال 

احل�صر :
يف  اال�صب�صتو�س  اإدارة  اإج������راءات   •

حال وجودها.
والغاز  الكهرباء  اإدارة  • اإجراءات 

الهدم  معدات  و�صيانة  • التدقيق 

ال��ع��ام��ة املرافق  ح��م��اي��ة  اإج�����راءات   •
واملباين املجاورة.
العمال  • حماية 

االإطفاء خدمات  • توفر 
• اإجراءات التخطيط لعملي�ة الهدم

واالآليات  م��ع��دات  ع��ل��ى  ال��ت��دق��ي��ق   •
اخلا�ص�ة بالهدم

• اإجراءات مكافحة احل�صرات  
ت��ت��ط��ل��ع بلدي�ة  و���ص��م��ن ه���ذا االإط�����ار 
مقاويل  ك��اف��ة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
ال��ث��ق��ة ����ص���رورة االلتزام  ب��ك��ل  ال��ه��دم 
بها  املعمول  واال���ص��رتاط��ات  باملعايري 
اأن��ه ال بد  اإج���راءات الهدم، موؤكدة  يف 
االأع��م��ال ب�صورة  االإ���ص��راف على  م��ن 

رئي�صي�ة من خالل امل�صوؤولي��ن.
بهذه  ت����ق����وم  ال���ب���ل���دي���ة  اأن  ون����وه����ت 
القانون  ع���ل���ى   م�����ص��ت��ن��دة  احل���م���الت 
ب�����ص��اأن بع�س   2009 ل��ع��ام   16 رق��م 
ل�صنة   4 رق���م  ل��ل��ق��ان��ون  ال��ت��ع��دي��الت 
اأعمال  تنظيم  ب��خ�����ص��و���س   1983
البناء، والقانون رقم 2 لعام 2012 
امل��ظ��ه��ر العام  ب�����ص��اأن احل���ف���اظ ع��ل��ى 

وال�صحة وال�صكينة العامة.
واأ�صافت اأن البلدية حري�صة على رفع 
قطاع  يف  والتثقيف  ال��وع��ي  م�صتوى 
هذا  لتحقيق  وتقوم  واالإن�صاء  البناء 
الهدف بتنظيم العديد من احلمالت 

التوعوي��ة والور�س على مدار العام. 

•• اأبوظبي-وام:

املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  وم��ك��ت��ب  امل��ح��ا���ص��ب��ة  دي�����وان  وق����ع 
ب��امل��خ��درات واجل��رمي��ة وامل��ك��ل��ف ب��اأع��م��ال االأم��ان��ة العامة 
ملوؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
املوؤمتر  من  الثامنة  ال��دورة  ا�صت�صافة  اتفاقية  الف�صاد.. 
واملقرر عقده يف مدينة اأبوظبي خالل الفرتة من 14-

املوؤمتر  يف  ي�صارك  اأن  ويتوقع   .2019 دي�صمرب   20
اأكرث من 2000 م�صارك ميثلون االأجهزة امل�صوؤولة عن 
اإ�صافة  االتفاقية  املوقعة على  الدول  الف�صاد يف  مكافحة 
املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  الدولية  املنظمات  اإىل ممثلي 

واجلامعات واملوؤ�ص�صات املهنية.
رئي�س  العميمي  �صعيد  بن  ح��ارب  الدكتور  معايل  وق��ال   
ا�صت�صافة  اأن  االنتو�صاي  منظمة  رئي�س  املحا�صبة  دي��وان 
دولة االإمارات للموؤمتر تاأتي انطالقا من اإميانها باأهمية 
ومناه�صة  الف�صاد  مكافحة  يف  ال��دويل  املجتمع  م�صاركة 

اأ�صكاله كافة. واأ�صاف اأن دولة االإمارات �صبقت كثري من 
دول العامل يف انتظام واكتمال ت�صريعاتها الوطنية ب�صاأن 

مكافحة الف�صاد يف القطاعني العام واخلا�س.
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  االإم��������ارات  دول�����ة  اأن  م���وؤك���دا   .
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
اأولوياتها  �صمن  ال��ف�����ص��اد  مكافحة  ق�صية  ت�صع  اهلل” 
اال�صرتاتيجية اإميانا منها باأن الف�صاد هو املعوق االأ�صا�صي 
خلطط التنمية وال�صبب الرئي�س لتعطيل �صيادة القانون 
اإىل  واأ���ص��ار  الأ�صحابها.  احلقوق  و�صول  دون  واحليلولة 
التدابري  االإم��ارات ت�صعى ال�صتكمال كل  اأن حكومة دولة 
وال��وق��اي��ة م��ن م�صاره  ال��ف�����ص��اد  م��ك��اف��ح��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
خالل  م��ن  وذل���ك  وال�صفافية  امل�صائلة  م��ب��اديء  واإر���ص��اء 
الهادفة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات  ال��ن��ظ��م  وتفعيل  الت�صريعات  ���ص��ن 
العامة ومبا ي�صمن  االأم��وال  واإدارة  ا�صتخدام  اإىل ح�صن 
الكفاءة  من  م�صتوى  باأعلى  احلكومية  اخلدمات  تقدمي 

والفعالية.

•• اأبوظبي-وام:

 اأكدت ن�صرة اخبار ال�صاعة ان اإدانة دولة االإمارات العربية املتحدة االعتداءين 
االإرهابيني اللذين ا�صتهدفا كاًل من اململكة العربية ال�صعودية وجمهورية 
اأفغان�صتان االإ�صالمية تعك�س موقفها الثابت جتاه كل االأعمال االإرهابية من 
االأمنية  التحديات  وجه  يف  واالأ�صدقاء  االأ�صقاء  جانب  اإىل  ووقوفها  جهة، 
الغاز  اإحدى وحدات معمل  االأول  الهجوم  ا�صتهدف  اأخرى ،حيث  من جهة 
الطبيعي يف حقل ال�صيبة البرتويل يف اململكة العربية ال�صعودية عن طريق 
طائرات م�صرية من دون طيار “درون” مفخخة فيما ا�صتهدف الثاين حفل 

زفاف يف العا�صمة االأفغانية كابول.
و ت��اب��ع��ت ال��ن�����ص��رة ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا م��رك��ز االإم������ارات ل��ل��درا���ص��ات والبحوث 
اال�صرتاتيجية انه وبرغم اختالف الهجومني االإرهابيني من حيث م�صدر 
اجلرم  طبيعة  يف  ي�صرتكان  فاإنهما  عليهما،  ترتبت  التي  والنتائج  الهجوم 
اأمن وا�صتقرار الدول واإحلاق االأذى  واأ�صلوبه واأهدافه الرامية اإىل زعزعة 
كل  �صد  ب�صكل مطلق  تقف  االإم���ارات  دول��ة  كانت  واإذا  وامل�صاملني،  باالأبرياء 
اأنواع االإرهاب، فاإن موقفها االأخري من الهجوم على حقل ال�صيبة بال�صعودية 
ينطلق من اخللفية نف�صها، حيث ا�صتنكرت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
اإمدادات  يف بيانها االأخري العمل االإرهابي الذي ي�صكل خطراً ج�صيماً على 
الكامل مع  االإم���ارات ج��ددت ت�صامنها  دول��ة  اأن  اأجمع، كما  للعامل  الطاقة 
ما  كل  يف  لها  وم�صاندتها  وتاأييدها  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة 
اأمن  “البيان” اأن  واأك��د  وا�صتقرارها.  اأمنها  حلماية  اإج���راءات  من  تتخذه 
دولة االإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�صعودية كل ال يتجزاأ، 
واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه دولة االإمارات تهديداً ملنظومة 

االأمن واال�صتقرار فيها.
االأمن  اأرك���ان  تدمر  اآف��ة  “االإرهاب  بعنوان  افتتاحيتها  يف  الن�صرة  وق��ال��ت 
اأن االإره��اب يف ذاته كلَّ واحد، فاإن موقف دولة االإمارات  واال�صتقرار” مبا 
فاإن  وبالتايل  وت��اأث��ريه��ا،  نوعها  ك��ان  مهما  اأ�صكاله  ك��ل  على  ين�صحب  منه 
حر�صها على اإدانة وا�صتنكار الهجوم االإرهابي الذي تعر�س له حفل الزفاف 
اأنه  وخا�صة  نف�صه،  ال�صياق  يف  ياأتي  م��وؤخ��راً  كابول  االأفغانية  العا�صمة  يف 

اأ�صفر عن �صقوط ع�صرات ال�صحايا من االأبرياء.. فدولة االإمارات التي طاملا 
وقفت اإىل جانب ال�صعب االأفغاين ال�صقيق، وقدم اأبناوؤها كل ما ميكن من 
اأجل اإي�صال امل�صاعدات اإليه، جتدد املوقف نف�صه جتاه ما تواجهه اأفغان�صتان 

من خطر التنظيمات االإرهابية، كتنظيم “داع�س” و”القاعدة” وغريهما.
واأ�صافت الن�صرة انه نظراً اإىل تكرار االأحداث االإرهابية نف�صها يف اأفغان�صتان، 
اأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها اأن هذا الهجوم اجلبان 
الذي ا�صتهدف جتمعاً مدنياً وتبناه تنظيم “داع�س” االإرهابي يعترب تذكرياً 
تعمل  التي  االأفغانية  احلكومة  تواجهها  التي  املّعقدة  بالتحديات  ج��دي��اً 
البالدن  اأجل دخول مرحلة جديدة من اال�صتقرار واالأم��ن يف  بدورها من 
ولذا �صددت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل على اأن مواجهة اآفة االإرهاب 
هي م�صوؤولية م�صرتكة تقع على عاتق جميع الدول ال�صاعية للو�صول اإىل 

م�صتقبل اأكرث �صلماً لل�صعب االأفغاين.
اإىل تعدد احلوادث االإرهابية وتنوعها  انه نظراً  ال�صاعة  اأكدت ن�صرة اخبار 
يف اأرجاء العامل، حتر�س دولة االإمارات على مواجهتها بكل �صرامة وحزم، 
وذلك من خالل تبني مقاربات عدة جتمع بني اجلوانب الع�صكرية واالأمنية 
كل  يف  االنخراط  يف  ت�صتمر  كما  وال�صيكولوجية،  والثقافية  واالجتماعية 
االأحالف االإقليمية والدولية الهادفة اإىل ا�صتئ�صال هذه الظاهرة اخلطرية، 
ذلك اأن دولة االإمارات تدرك اأكرث من اأي وقت م�صى اأن خطر اآفة االإرهاب 
على اأمن املجتمعات ووحدة الدول تتطلب تكاتف جهود املوؤ�ص�صات الر�صمية 

والتجمعات االأهلية والروابط املحلية ودور االأ�صر واخلرباء.
للجهود  يت�صنى  لكي  انه  موؤكدة  افتتاحيتها  ال�صاعة  اخبار  ن�صرة  واختتمت 
من  ي�صبح  ف��اإن��ه  االإره�����اب،  على  االن��ت�����ص��ار  وال��دول��ي��ة  واالإقليمية  املحلية 
ال�صروري العمل على جبهات عدة ت�صتهدف االأوىل تفكيك اخلطاب الديني 
حت�صني  على  الثانية  وتعمل  حججه،  يدح�س  مب��ا  عليه  وال���رد  املت�صدد، 
ال�صباب باملعارف ال�صرورية الإدراك حجم التحديات التي تواجههم، وذلك 
بالتوازي مع اجلهود الع�صكرية ملواجهة اجلماعات العنيفة التي ت�صتهدف 
باأمن  العبث  ال��ي��وم  -ال��ت��ي حت��اول  ال��ب��ل��دان، ولي�صت جماعة احل��وث��ي  اأم��ن 
اأجل  من  االإره���اب  متتهن  التي  اجلماعات  تلك  من  واح��دة  �صوى  اململكة- 

اإحداث اخلراب داخل اليمن وخارجه.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

د�����ص����ن ال����دك����ت����ور حم���م�������د ع���ب���د اهلل 
امل���ح���رزي، م��دي��ر ع���ام دائ����رة جمارك 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، اأم�����س ، ج��ه��از فح�س 
احل��اوي��ات اجل��دي��د يف ج��م��رك ميناء 
�صقر، وذلك بح�صور عدد من مدراء 
االإدارات واالأق�صام واملراكز اجلمركية 
ومم����ث����ل����ني ع������ن �����ص����رك����اء ال������دائ������رة 
املُ�صنعة  وال�����ص��رك��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 

واملوردة للجهاز.
وقام املحرزي ُيرافقه اأكرم كوي املدير 
العام ل�صركة نيوكتك ال�صرق االأو�صط 
اال�صرتاتيجني  ال�����ص��رك��اء  ومم��ث��ل��ني 
و�صه�د  اجلهاز  ملُن�صاأة  تفقدية  بجولة 
العمل،  اأثناء  اجلديد  الفح�س  نظام 
ك���م���ا اط����ل����ع ع���ل���ى اآخ�����������ر ال���رتق���ي���ات 
على  اإدخ��ال��ه��ا  مت  ال��ت��ي  والتح�صينات 
خالل  من  بالدائرة  الفح�س  اأنظمة 
التفتي�س  اأج���ه���زة  اأح�����دث  ا���ص��ت��خ��دام 
على  املُفت�صني  مل�صاعدة  فنياً  املُتقدمة 

تاأدية مهامهم.
اأّنه  امل��ح��رزي  ال��دك��ت��ور حم�مد  واأك����د 
وت��وج��ي��ه��ات �صاحب  رع���اي���ة  ب��ف�����ص��ل 
ب����ن �صقر  ����ص���ع���ود  ال�������ص���ي���خ  ال�������ص���م���و 
القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة و�صمو ال�صيخ حم�مد بن 
�صعود القا�صمي ويّل عهد راأ�س اخليمة 

وم��ت��اب��ع��ة ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن �صقر 
فاإنَّ  دائرة اجلمارك،  القا�صمي رئي�س 
والتحديث  البحث  ت��وا���ص��ل  ال��دائ��رة 
املُ�صتخدمة  اجل��م��رك��ي��ة  اأج��ه��زت��ه��ا  يف 
اإىل  وتوريدها  اجلمركي  التفتي�س  يف 
نظراً  لها  التابعة  اجلمركية  امل��راك��ز 
اإمارة  و�صالمة  اأم��ن  م��ن  يقت�صيه  مل��ا 
راأ�س اخليمة ودولة االإمارات العربية 

املتحدة. 
ال���ن���وع م���ن االأج���ه���زة  اأنَّ ه����ذا  وذك�����ر 
الدوائر  من  ع��دد  يف  حالياً  ُم�صتخدم 
واالإدارات اجلمركية يف دولة االإمارات 

اأخ����رى حول  امل��ت��ح��دة ودول  ال��ع��رب��ي��ة 
اأجهزة  ترقية  اأنَّ  اإىل  واأ���ص��ار  ال��ع��امل، 
�صقر  م��ي��ن��اء  يف  اجل��م��رك��ي  التفتي�س 
ي���اأت���ي يف اإط�����ار مت��ك��ني ال����دائ����رة من 
اجلمركي  التفتي�س  بعمليات  القيام 
وفق اأعلى امل�صتويات مبا يحقق �صالمة 
واأمن حدود الدولة وُيقدم ت�صهيالت 
ل��ل��ت��ج��ارة م��ن خ���الل ا���ص��ت��خ��دام طرق 
التفتي�س التي ال تعيق حركة الب�صائع 
حمققة الدائرة بذلك �صعادة جمتمع 
على  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
اخ����ت����الف ف���ئ���ات���ه. واأ������ص�����اد امل���ح���رزي 

مُيثل  ال��ذي  اجلديد  الفح�س  بجهاز 
الفح�س  اأج��ه��زة  اجليل اجل��دي��د م��ن 
تفتي�س  يف  امل�صتخدمة  الطاقة  عالية 
احل�����اوي�����ات وال�������ص���اح���ن���ات و����ص���ي���ارات 
ال��رك��اب بف�صل م��ا ت��وف��ره م��ن طرق 

فح�س فعالة و�صورة عالية اجلودة.
ُينا�صب  اجل��دي��د  اجل��ه��از  اأنَّ  واأ���ص��اف 
النقل  و���ص��ائ��ط  اأن����واع  اأغ��ل��ب  تفتي�س 
وال�صاحنات  ك���احل���اوي���ات  وامل���رك���ب���ات 
الكبي�رة، وجميع اأنواع �صيارات الركاب 
وال�صيارات  ال�����ص��غ��رية  واحل����اف����الت 
لدى  اال�صتخدامات  متعددة  العائلية 

اإىل  و���ص��ول��ه��ا  اأو  احل������دود  ع���ب���وره���ا 
املوانئ البحرية واجلوية. 

التي  ال�����ص��ور  اأنَّ  ���ص��ع��ادت��ه  اأك����د  ك��م��ا 
يوفرها جهاز الفح�س اجلديد عالية 
املُتطورة  ال��ربجم��ي��ات  اأنَّ  و  اجل����ودة، 
ل���ه���ذا ال���ن���ظ���ام ت���ق���دم ال���ع���ون ال����الزم 
الكت�صاف  اجلمركيني  املفت�صني  اإىل 
دون  املركبات  داخ��ل  املهربة  الب�صائع 
هذا  اأنَّ  واأك�����د  ف��ت��ح��ه��ا،  اإىل  احل���اج���ة 
امل����وارد  ت���دري���ب  يت�صمن  اال���ص��ت��ث��م��ار 
و�صواًل  اجلهاز  ت�صغيل  على  الب�صرية 

اإىل م�صتويات العمل املن�صودة.

حاكم الفجرية:ال�صتثمار يف الإن�صان اأحد اأعمدة التطور احل�صاري يف الدولة

يحقق �سالمة واأمن حدود الدولة 

جمارك راأ�س اخليمة تفح�س حاويات ميناء �صقر بجهاز متطور

•• الفجرية -وام:

االأعلى  املجل�س  ع�صو  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأع��رب 
حاكم الفجرية عن �صعادته بامل�صتوى العلمي الرفيع الذي بلغه اأبناء االإمارات 
العربية املتحدة، والذي يج�صد انعكا�صا لنجاح ال�صيا�صة االإماراتية باال�صتثمار 

يف االإن�صان بو�صفه اأحد اأعمدة التطور احل�صاري يف الدولة.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صموه بق�صره الدكتور حممد را�صد حممد ال�صحي 
اأكادميية �صرطة  مبنا�صبة ح�صوله على درجة الدكتوراة يف القانون العام من 
دبي. وت�صلم �صاحب ال�صمو حاكم الفجرية ن�صخة من ر�صالة الدكتوراة للباحث 
ال�صحي وهناأه على هذا االإجناز الطيب. وتقدم الدكتور حممد را�صد حممد 
ل�صموه  �صاكرا  الفجرية،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتقدير  بال�صكر  ال�صحي 
التعليمية.  للم�صرية  امل�صتمر  ودعمه  احلكيمة  وتوجيهاته  اال�صتقبال  حفاوة 
ملوظفي  القانوين  “الو�صع  بعنوان  ج��اءت  ال�صحي  الدكتور  ر�صالة  اأن  يذكر 
�صوء  يف  ت�صرفاتهم  عن  وامل�صوؤولية  والع�صكرية  االأمنية  اخلا�صة  ال�صركات 
ال��دويل«. ح�صر اللقاء �صعادة حممد �صعيد ال�صنحاين مدير  قواعد القانون 

الديوان االأمريي بالفجرية.

اأبوظبي ت�صت�صيف املوؤمتر الأممي ملكافحة الف�صاد 14 دي�صمرب

خدمات راأ�س اخليمة تطور �صارع املطاف

نفذت حملة تفتي�سية توعوية لـ 27 موقع هدم  

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو املقاولني وال�صت�صاريني التزام 
معايري البيئة وال�صحة وال�صالمة خالل هدم املباين

 اأخبار ال�صاعة: الإرهاب اآفة تدمر اأركان الأمن وال�صتقرار
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تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
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هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 
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بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 314659 بتاريخ: 29 يوليو 2019
با�ص��م:   بانيان تري هولدينغز ليمتد

وعنوانه: �صارع 211 اآبر بوكيت تيماه، �صنغافورة 588182
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اإدارة امل�صاريع املعمارية، اخلدمات املعمارية لت�صميم االأبنية، 
التخطيط املعماري، اخلدمات املعمارية املتعلقة بتطوير االأرا�صي، خدمات اإدارة امل�صاريع الهند�صية، اخلدمات 
اإدارة  اإدارة م�صاريع البناء خارج املوقع،  الهند�صية يف جمال تكنولوجيا البناء، خدمات الهند�صة العمرانية، 
امل�صاريع )الت�صميم(، اخلدمات اال�صت�صارية املتعلقة بت�صميم املباين، خدمات الفح�س البنيوي و العمراين 
للبناء،  الداخلي  الت�صميم  البناء،  ت�صميم  خدمات  امل�صح(،  خدمات  و  اجل��ودة  تقييم  و  بالهند�صة  )املتعلقة 
اأو تخطيط  املباين  بت�صييد  املتعلقة  البحث  ، خدمات  الداخلي لالأبنية  بالت�صميم  املتعلقة  امل�صورة  خدمات 
املدن، ر�صم ت�صاميم وخمططات االإن�صاء، تخطيط املن�صاآت، القيام بدرا�صات امل�صاريع الفنية املتعلقة بامل�صاريع 

االإن�صائية، خدمات اال�صت�صارات يف املجال املعماري و تخطيط املن�صاآت.
الواق�عة بالفئة: 42 

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ANGSANA مكتوبة باالأحرف الالتينية بطريقة مميزة 
وحيث اأن اخلط داخل احلرف A  يف اأول واآخر الكلمة كتب على �صكل خط منحني ممتد اىل خارج احلرف. 
يتفرع  ثم  من  و  الو�صط  يف  النقطة  نف�س  من  جميعها  تنطلق  خطوط  خلم�س  ر�صم  الكلمة  اأعلى  ويوجد 
كل خط ب�صكل مائل باجتاه خمتلف عن االآخر ب�صكل اأغ�صان. وكل خطني متجاورين ي�صكالن �صكل ي�صبه 
املثلث ولكن بزوايا خمتلفة ومن دون قاعدة. ويوجد بني كل خطني ر�صم ل�صكل ورقة �صجر كبرية واخرى 

�صغرية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 314768 بتاريخ: 29 يوليو 2019
با�ص��م:   بانيان تري هولدينغز ليمتد

وعنوانه: �صارع 211 اآبر بوكيت تيماه، �صنغافورة 588182
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات اال�صت�صارية املتعلقة يف اأمور املعاجلة التجميلية، خدمات اال�صت�صارة 
و الن�صح التجميلية، العناية الطبية و ال�صحية والتجميلية، خدمات العالج بالعطور، خدمات جتميلية، خدمات العناية 
املتعلقة باملظهر  ال�صعر، خدمات اال�صت�صارة  باجلمال و املعاجلة التجميلية، �صالونات التجميل، خدمات �صالونات ت�صريح 
ال�صخ�صي )�صعر، العناية باجلمال و التجميل(، الرعاية ال�صحية، املنتجعات ال�صحية ) خدمات ال�صحة والنظافة والعناية 
باملعلومات  التزويد  باجلمال(،  العناية  و  والنظافة  ال�صحي  و  الطبي  )التمري�س  ال�صخ�صية  العناية  خدمات  باجلمال(، 
الب�صرية  للكائنات  باجلمال  والعناية  ال�صحية  بالعناية  واملتعلقة  )اون الين(   ت�صمل معلومات على اخلط مبا�صرة  والتي 
بال�صم�س(، خدمات  اال�صمرار   ( الت�صمي�س  ال�صاونا،  توفري مرافق  الطبية، توفري مرافق  املنتجعات  واحليوانات، خدمات 
تكميلية، خدمات  باالأظافر، خدمات طبية  العناية  )املنيكور(، خدمات  اليدين  باأظافر  العناية  التجميلي، خدمات  املكياج 
العناية بالب�صرة، خدمات اال�صت�صارات املتعلقة بالعناية بالب�صرة، خدمات التدليك، خدمات املعلومات و الن�صح و اال�صت�صارات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكور اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 44 

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ANGSANA مكتوبة باالأحرف الالتينية بطريقة مميزة وحيث اأن اخلط 
داخل احلرف A  يف اأول واآخر الكلمة كتب على �صكل خط منحني ممتد اىل خارج احلرف. ويوجد اأعلى الكلمة ر�صم خلم�س 
خطوط تنطلق جميعها من نف�س النقطة يف الو�صط و من ثم يتفرع كل خط ب�صكل مائل باجتاه خمتلف عن االآخر ب�صكل 
اأغ�صان. وكل خطني متجاورين ي�صكالن �صكل ي�صبه املثلث ولكن بزوايا خمتلفة ومن دون قاعدة. ويوجد بني كل خطني 

ر�صم ل�صكل ورقة �صجر كبرية واخرى �صغرية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 314665 بتاريخ: 29 يوليو 2019
با�ص��م:   بانيان تري هولدينغز ليمتد

وعنوانه: �صارع 211 اآبر بوكيت تيماه، �صنغافورة 588182
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اإدارة امل�صاريع املعمارية، اخلدمات املعمارية لت�صميم االأبنية، 
التخطيط املعماري، اخلدمات املعمارية املتعلقة بتطوير االأرا�صي، خدمات اإدارة امل�صاريع الهند�صية، اخلدمات 
اإدارة  اإدارة م�صاريع البناء خارج املوقع،  الهند�صية يف جمال تكنولوجيا البناء، خدمات الهند�صة العمرانية، 
امل�صاريع )الت�صميم(، اخلدمات اال�صت�صارية املتعلقة بت�صميم املباين، خدمات الفح�س البنيوي و العمراين 
للبناء،  الداخلي  الت�صميم  البناء،  ت�صميم  خدمات  امل�صح(،  خدمات  و  اجل��ودة  تقييم  و  بالهند�صة  )املتعلقة 
اأو تخطيط  املباين  بت�صييد  املتعلقة  البحث  ، خدمات  الداخلي لالأبنية  بالت�صميم  املتعلقة  امل�صورة  خدمات 
املدن، ر�صم ت�صاميم وخمططات االإن�صاء، تخطيط املن�صاآت، القيام بدرا�صات امل�صاريع الفنية املتعلقة بامل�صاريع 

االإن�صائية، خدمات اال�صت�صارات يف املجال املعماري و تخطيط املن�صاآت.
الواق�عة بالفئة: 42 

و�صف العالمة: العالمة هي كلمة ANGSANA كتبت باأحرف التينية كبرية كما هو مو�صح.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 314666 بتاريخ: 29 يوليو 2019
با�ص��م:   بانيان تري هولدينغز ليمتد

وعنوانه: �صارع 211 اآبر بوكيت تيماه، �صنغافورة 588182
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات اال�صت�صارية املتعلقة يف اأمور املعاجلة التجميلية، 
خدمات اال�صت�صارة و الن�صح التجميلية، العناية الطبية و ال�صحية والتجميلية، خدمات العالج بالعطور، 
�صالونات  خدمات  التجميل،  �صالونات  التجميلية،  املعاجلة  و  باجلمال  العناية  خدمات  جتميلية،  خدمات 
ت�صريح ال�صعر، خدمات اال�صت�صارة املتعلقة باملظهر ال�صخ�صي )�صعر والعناية باجلمال و التجميل(، الرعاية 
ال�صخ�صية  العناية  باجلمال(، خدمات  والعناية  والنظافة  ال�صحة  ال�صحية ) خدمات  املنتجعات  ال�صحية، 
)التمري�س الطبي و ال�صحي والنظافة و العناية باجلمال(، التزويد باملعلومات والتي ت�صمل معلومات على 
واحليوانات،  الب�صرية  للكائنات  باجلمال  والعناية  ال�صحية  بالعناية  واملتعلقة  )اون الين(   مبا�صرة  اخلط 
خدمات املنتجعات الطبية، توفري مرافق ال�صاونا،  توفري مرافق الت�صمي�س ) اال�صمرار بال�صم�س(، خدمات 
طبية  خدمات  باالأظافر،  العناية  خدمات  )املنيكور(،  اليدين  باأظافر  العناية  خدمات  التجميلي،  املكياج 
تكميلية، خدمات العناية بالب�صرة، خدمات اال�صت�صارات املتعلقة بالعناية بالب�صرة، خدمات التدليك، خدمات 

املعلومات و الن�صح و اال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكور اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 44 

و�صف العالمة: العالمة هي كلمة ANGSANA كتبت باأحرف التينية كبرية كما هو مو�صح.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  16 يوليو 2014 املودعة حتت رقم: 214504 

تاريخ اإيداع االأولوية  
با�ص��م:  االحتاد للطريان

وعنوانه:�س.ب. 35566، طريق املطار اجلديد، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

امل�صافرين؛  اأمتعة  مناولة  وال�صحنات؛  للم�صافرين  اجلوي  النقل  وال�صحنات؛  امل�صافرين  لنقل  الطريان  خطوط  خدمات 
وت�صمل  التخزين  خدمات  م��راآب؛  يف  االإي��واء  خدمات  ال�صحنات؛  مناولة  احلقائب؛  مناولة  للم�صافرين؛  ال�صحن  خدمات 
وت�صمل  النقل  خدمات  االنتظار؛  واأماكن  وامل��راآب  املركبات  تاأجري  وت�صمل  التاأجري  خدمات  والب�صائع؛  املركبات  تخزين 
خدمات القيادة وال�صيارات واالأجرة واحلافالت وال�صكك احلديدية واالأماكن؛ نقل املركبات وامل�صافرين واالأمتعة واالأثاث 
وال�صحنات و�صحب ال�صيارات؛ خدمات الرحالت ال�صفر وت�صمل توفري خدمات احلجز؛ تنظيم الرحالت وال�صفر ومعلومات 
الرحالت وال�صفر واملعلومات ال�صياحية املتعلقة بكافة اأمناط الرحالت وال�صفر؛ خدمات املطارات وت�صمل اخلدمات املت�صلة 
والعتالة )التحميل  وال�صحنات  امل�صافرين  اأمتعة  اإج��راءات  واإنهاء  الطريان  �صركات  امل�صافرين يف �صاالت   اإج��راءات  باإنهاء 
الرحالت  م�صارات  مراقبة  وت�صمل  اجلوية  املراقبة  خدمات  ال�صحنات؛  وتفريغ  بتحميل  املت�صلة  واخل��دم��ات  والتنزيل( 
اإج��راءات املغادرة واالق��رتاب؛ تنظيم ت�صهيالت حظائر التخزين للطائرات؛ توفري  للطائرات الوا�صلة واملغادرة وت�صميم 
هذه  بكافة  املتعلقة  املعلومات  توفري  ال�صحنات؛  وتخزين  التخزين  وم�صاحات  امل�صتودعات  ت��اأج��ري  وت�صمل  امل�صتودعات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.   
39 الواق�عة بالفئة:  

مميزة  بطريقة  االجنليزية  باللغة  مكتوبتني   »TRACK»و»FAST« كلمتي  من  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
»اأكرب من« مرتبتني افقيا باللون اال�صود داخل  اأ�صود  ذو زاويا منحنية وبينهما عالمتي  باللون االبي�س داخل م�صتطيل 

مربع باللون االأبي�س ذو زوايا منحنية وخطوط �صوداء. 
اال�ص��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

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

بتاريخ:  19 مايو 2013 املودعة حتت رقم: 191821 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ص��م:  االحتاد للطريان
وعنوانه:�س.ب. 35566، طريق املطار اجلديد، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
الركاب؛  اأمتعة  مناولة  والب�صائع؛  للركاب  اجل��وي  النقل  والب�صائع؛  ال��رك��اب  لنقل  اجلوية  اخلطوط  خدمات 
التخزين،  خدمات  ال�صيارات؛  اإي��واء  خدمات  الب�صائع؛  مناولة  االأمتعة؛  مناولة  الركاب؛  ب�صائع  �صحن  خدمات 
اإي����واء املركبات  مب��ا فيها ت��خ��زي��ن امل��رك��ب��ات وال��ب�����ص��ائ��ع؛ خ��دم��ات ال��ت��اأج��ري، مب��ا فيها ت��اأج��ري امل��رك��ب��ات واأم���اك���ن 
التاك�صي  و�صيارات  العادية  بال�صيارات  والنقل  ال�صائق  مع  املركبات  فيها  مبا  النقل،  خدمات  املركبات؛  وم��واق��ف 
املركبات؛  وقطر  والب�صائع  واالأث���اث  واالأمتعة  وال��رك��اب  املركبات  نقل  واالأم��اك��ن؛  احلديدية  وال�صكك  والبا�صات 
ال�صياحية  واملعلومات  ال�صفر  ومعلومات  ال�صفر  ترتيبات  احل��ج��وزات؛  خدمات  توفري  فيها  مبا  ال�صفر،  خدمات 
يف  ال��رك��اب  �صفر  اإج�����راءات  ب��اإن��ه��اء  املتعلقة  اخل��دم��ات  فيها  مب��ا  امل���ط���ارات،  خ��دم��ات  ال�صفر؛  اأن����واع  بكافة  املتعلقة 
وتفريغ  بتحميل  املتعلقة  واخل��دم��ات  احل��م��ال��ني  وت��وف��ري  ال��رك��اب  وب�صائع  اأم��ت��ع��ة  اإج����راءات  وتخلي�س  امل��ط��ارات 
ال��ب�����ص��ائ��ع؛ خ��دم��ات م��راق��ب��ة ح��رك��ة امل��الح��ة اجل��وي��ة، مب��ا فيها م��راق��ب��ة م�����ص��ارات ال��رح��الت ل��ل��ط��ائ��رات القادمة 
توفري  الطائرات؛  تخزين  حظائر  ت�صهيالت  ترتيب  للطائرات؛  والهبوط  االإق���الع  اإج���راءات  وت�صميم  وامل��غ��ادرة 
هذه  كافة  ب�صاأن  املعلومات  توفري  ال�صحنات؛  وتخزين  التخزين  وم�صاحات  امل�صتودعات  تاأجري  فيها  مبا  املخازن، 

 اخلدمات، مبا يف ذلك توفري املعلومات حول هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية. 
39 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة« FASTTRACK«  باللغة الالتينية.  و�صف العالمة:  
اال�ص��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

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

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

املودعة بالرقم   312983 :بتاريخ: 2019/06/26
االأ�صم : جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(

وعنوانه:  �س.ب. 1522 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املعادن النفي�صة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات 
واالأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقية ، ذهب ، اأملا�س ، اأ�صاور )جموهرات( ، دبابي�س للزينة 
، قالئد  للمجوهرات  ، علب  اأق���راط   ، ، حلي متدلية �صغرية )جم��وه��رات(  �صل�صلية )جم��وه��رات(  ، قالئد  )جم��وه��رات( 
، جموهرات  ، خلخال )جموهرات(  ، حلي �صغرية )جموهرات(  ، خوامت )جموهرات(  ، حلي )جموهرات(  )جموهرات( 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �صوار وخامت مت�صلني ب�صل�صلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جموهرات( ، اأ�صاور للحقائب 
)جموهرات(  ، حلي متدلية )جموهرات( ، نيا�صني اأو اأو�صمة من معادن نفي�صة ، �صناديق من معادن نفي�صة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�صة ، قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية )جموهرات( ، دبابي�س حلي ، بالتني )فلز( ، 

اأحجار �صبه كرمية ، حلي ف�صية ، �صاعات ، اأ�صغال فنية من معادن نفي�صة ، �صاعات يد.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  ELIZABETH COULTONباللغة االإجنليزية يف اأعالهم واأ�صفلهم 
زخارف مميزة على �صكل اأوراق نبات ويف و�صط الزخارف العلوية دائرة بها حريف EC باللغة االإجنليزية والعالمة باأكملها 

باللون الذهبي على خلفية ملربع اأ�صود اللون.
اال�صرتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

EAT 137886

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

التميمي وم�صاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 150083 بتاريخ : 2010/12/01

امل�صجلة بالرقم : 150083 بتاريخ : 2013/05/30
باإ�صم املالك :  كيو ار جي انرتبر ايز�س ال تي دي    

وعنوانه: 1 راج ناريان مارج ،  �صيفيل الينز ، دلهي 110054 ،  الهند
 ا�صم املتنازل له: هافيلز اإنديا ليمتد 

وعنوانه: كيو اآر جي تاورز ،  2د ، �صكتور-126 ، اإك�صربي�س واي ،  نويدا -201304 يو بيه ، الهند.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
قو�صية،  م�صابيح  للم�صابيح،  فتائل  م�صابيح،  م�صابيح،  ب�صيالت  الفلوري�صنت،  م�صابيح  اأنابيب  لالإنارة،  وجتهيز  اأجهزة 
اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�صاءة، اأغطية للم�صابيح، زجاجات م�صابيح، م�صابيح معلقة، عاك�صات �صوء امل�صابيح، مظالت 
م�صابيح، اأنابيب م�صيئة لالإنارة، ماآخذ لالأ�صواء الكهربائية، م�صاعل، اأ�صواء للبحث، اأ�صواء وم�صابيح الأغرا�س جتميلية، 

م�صابيح الأغرا�س الدباغة، م�صابيح الفروري�صنت املدجمة، مراوح.
بيانات التعديل:

ا�صم من انتقلت اليه امللكية: هافيلز اإنديا ليمتد عنوانه: كيو اآر جي تاورز، 2د ، �صكتور-126 ، اإك�صربي�س واي، نويدا -201304 
يو بيه ، الهند.

تاري�خ انتقال امللكية: 2019/01/31  تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2019/07/17   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

EAT 134888

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

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

املودعة بالرقم   314910 :بتاريخ: 2019/08/01
االأ�صم : يونيليفر بي ال �صي وعنوانه:  بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.

�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
�صابون ، م�صتح�صرات تنظيف ، منتجات العناية بال�صعر ، ملونات ال�صعر ، اأ�صباغ ال�صعر ، غ�صوالت )لو�صن( 
لل�صعر ، م�صتح�صرات جتعيد ال�صعر ، �صامبو ، بل�صم ، رذاذ )�صرباي( لل�صعر ، م�صاحيق لل�صعر ، زينة لل�صعر 
، الكيه لل�صعر ، مو�س لل�صعر ، ملمعات ال�صعر ، جل ال�صعر ، مرطبات ال�صعر ، �صوائل لل�صعر ، زيوت ال�صعر ، 
تونك لل�صعر ، كرميات لل�صعر ، م�صتح�صرات للحمام و/اأو اال�صتحمام ، مزيالت الروائح الكريهة ، م�صادات 

العرق.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  بيورالين باللغة العربية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

EAT 139737
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س  ال�صيخ عمار بن حميد  وجه �صمو 
اإىل  امل�صتهدفات  وحتويل  املحلية  احلكومة  يف  اجلهود  مب�صاعفة  التنفيذي 
حقائق ملمو�صة وواقع ينعم به جمتمع اإمارة عجمان وذلك من خالل تكري�س 

املوارد والطاقات كافة ملالم�صة توقعات جمتمع االإمارة وتلبية طموحاتهم.
موؤ�صرات  م��ن منظومة  ال��راب��ع��ة  للحزمة  ���ص��م��وه  اع��ت��م��اد  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ت�صمنت  والتي   2021 عجمان  لروؤية  اال�صرتاتيجية  اخلطة  وم�صتهدفات 
“، وحمور  املتميزة  اأف�صل للعي�س” و”احلكومة  “مكان  ثالثة حماور وهي 

. اأخ�صر«  “اقت�صاد 
موؤ�صرات  لت�صميم  عجمان  حكومة  توليه  ال���ذي  باالهتمام  �صموه  واأ���ص��اد 

وامل�صاريع  املبادرات  رفع جودة  �صت�صهم يف  والتي  للتحقيق  عالية  قابلية  ذات 
النوعية التي �صتتبناها االإمارة.

كما وجه �صموه ب�صرورة اتباع اآليات فاعلة للمتابعة والتقييم ودرا�صة النتائج 
التي حتققها فرق العمل يف اجلهات احلكومية ب�صكل دوري ومنتظم ل�صمان 

مواءمتها للروؤى والتوجهات اال�صرتاتيجية.
من جانبه اأكد �صعادة الدكتور �صعيد �صيف املطرو�صي االأمني العام للمجل�س 
التنفيذي اأن اعتماد �صموه احلزمة الرابعة من موؤ�صرات وم�صتهدفات اخلطة 
عجمان  روؤي���ة  حتقيق  نحو  الرامية  للجهود  ا�صتكماال  يعد  اال�صرتاتيجية 
احلزم  يف  وامل�صتهدفات  املوؤ�صرات  على  ط��راأت  التي  التغريات  واأن   2021
اجلهات  �صري  ل�صمان  معيارية  ومقارنات  درا���ص��ات  على  بناء  متت  ال�صابقة 
احلكومية نحو م�صتهدفات متوائمة مع االأهداف العامة وموؤ�صرات ت�صاهم 

اأجل  م��ن  واملناف�صة  التحدي  خو�س  اإىل  احلكومية  العمل  ف��رق  حتفيز  يف 
حتقيقها.

للعي�س” حيث  اأف�صل  “مكان  االإم���ارة يف حم��ور  اأه���داف  على  �صموه  واطلع 
من  العامة  واخل��دم��ات  التحتية  البنية  لتح�صني  املحلية  احلكومة  �صت�صعى 
خالل امل�صاريع واملبادرات اال�صرتاتيجية لرفع ن�صبة الر�صا العام عن البنية 
التحتية يف االإمارة لن�صبة 86 % يف عام 2021 وزيادة ن�صبة مركبات النقل 

العام ال�صديقة للبيئة اإىل 35 % عام 2021.
و�صتعكف اجلهات احلكومية على تطوير العمليات واخلدمات وتعزيز التحول 
الذكي املندرج حتت حمور “احلكومة املتميزة” بناء على خطة عمل مت�صارعة 

لرفع جمموعة البيانات املفتوحة اإىل 350 بيانا بحلول عام 2021 .
ويف حمور “االقت�صاد االأخ�صر” لروؤية عجمان 2021 - الهادف اإىل تهيئة 

حت�صني  على  املحلية  احلكومة  �صتعمل   - لال�صتثمار  جاذبة  تناف�صية  بيئة 
من  جملة  تد�صني  خ��الل  من  تناف�صية  مزايا  وحتقيق  اال�صتثمارية  البيئة 
امل�صاريع النوعية لرفع اإجمايل قيمة التجارة مليناء عجمان اإىل �صبعة مليارات 

ون�صف مليون درهم.
وا�صتمع �صموه لعر�س قدمه �صعادة مروان عبيد املهريي االأمني العام امل�صاعد 
ت�صمنته  ما  ح��ول  العمل  وفريق  التنفيذي  املجل�س  يف  التنفيذية  لل�صوؤون 
والقطاعية  اال�صرتاتيجية  االإم���ارة  اأه���داف  من  الرابعة  احلزمة  موؤ�صرات 
والتغريات  العامة  االأمانة  املوؤ�صر ومالحظات  التاريخية وم�صدر  والبيانات 
ال�صابقة  باحلزم  اخلا�صة  وامل�صتهدفات  املوؤ�صرات  من  عدد  على  ط��راأت  التي 
اإىل عر�س تف�صيلي  اإ�صافة  االأداء  بناء على معطيات ونتائج تقارير متابعة 

للحزمة الرابعة من املوؤ�صرات وامل�صتهدفات اال�صرتاتيجية.

•• راأ�ض اخليمة - الفجر 

اأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة راأ����س 
ملركز  اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى  اأن  اخل��ي��م��ة 
�صرطة املدينة ال�صامل املوؤقت الذي 
يجري العمل فيه حاليا يعد اإ�صافة 
ال�صاملة  ال�����ص��رط��ة  مل��راك��ز  ن��وع��ي��ة 
يف  و�صي�صهم  االإم������ارة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
اال�صرتاتيجي  ال����ه����دف  حت��ق��ي��ق 
ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ال��رام��ي لتعزيز 

االأمن واالأمان .
يف  التفقدية  جولته  خ��الل  ووج���ه 
املبنى حتت االإن�صاء اخلا�س مبركز 
ال�صديق  ال�صامل  امل��دي��ن��ة  �صرطة 
ال�صيخ  �صارع  على  وال��واق��ع  للبيئة 
اآل مكتوم بح�صور  را�صد بن �صعيد 
اأحمد الطري  العميد جمال  �صعادة 
م����دي����ر ع������ام امل���������وارد واخل����دم����ات 
امل�صاندة بتنفيذ امل�صروع وفق اأف�صل 
مبا  العاملية  واملقايي�س  املوا�صفات 
افتتاحه  بعد  املركز  قيام  يف  ي�صهم 
باملهام وامل�صوؤوليات املوكلة اإليه بكل 

ان�صيابية و�صال�صة من خالل توفري 
ال��ذك��ي��ة وتقليل  اأح����دث اخل��دم��ات 
زمن رحلة املتعاملني ، م�صريا اإىل 
والقيادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ح��ر���س 
على  اخليمة  راأ���س  ل�صرطة  العامة 
اخلدمة  م�صتويات  اأف�صل  تقدمي 
واملراجعني  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جل��م��ه��ور 

واإ�����ص����ع����اده����م مب�����ا ي���ت���م���ا����ص���ى مع 
توجيهات احلكومة الر�صيدة.

اأن  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال����ل����واء  ول���ف���ت 
“ نظام  معايري  يطبق  املبنى  ه��ذا 
ب��ارج��ي��ل “ ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه دائ����رة 
يحدد  وال��ذي  اخليمة  راأ���س  بلدية 
م���وا����ص���ف���ات امل���ب���اين اجل����دي����دة يف 

االإم��������ارة وي���ع���د اأه�����م ال����ربام����ج يف 
لكفاءة  اخليمة  راأ���س  اإ�صرتاتيجية 
 2040 الطاقة والطاقة املتجددة 
حيث ي�صهم هذا النظام  يف توفري 
الطاقة بن�صبة ت�صل اإىل 30 % ، 
وتوفري املياه بن�صبة 20 %  ، اإىل 
جانب رفع ن�صبة توليد الطاقة من 

املوارد املتجددة بن�صبة 20 % مع 
مع  املتوافقة   2040 العام  حلول 
للمباين  االإم������ارات  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اال�صتدامة  ي�صمن  مب��ا  اخل�صراء 

البيئية ملراكز ال�صرطة .
واأو�صح �صعادة قائد عام �صرطة راأ�س 
اخليمة اأن مراكز ال�صرطة ال�صاملة 

اجلغرايف  ال���ن���ط���اق  ع��ل��ى  امل����وزع����ة 
ل����الإم����ارة ت�����ص��ه��م ب�����ص��ك��ل ف���اع���ل يف 
وتوفري  واالأم��������ان  االأم������ن  ت��ع��زي��ز 
املراجعني  ع��ل��ى  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
ف�صال  االخت�صا�س  مناطق  �صمن 
ع���ن ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل���دم���ات وفق 
والكفاءة  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 

وال�صفافية .
املركز  يف  ال��ب��ن��اء  م�����ص��اح��ة  وت��ب��ل��غ 
ال����ذي ي��ع��ت��رب اأح����د اأح�����دث مراكز 
ال�صرطة تطورا على م�صتوى اإمارة 
منطقة  يف  وال��واق��ع  اخليمة  راأ����س 
حيوية 3200 مرتا مربعا بتكلفة 
درهم  م��ل��ي��ون   16 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة 

وي���ت���ك���ون م���ن ط���اب���ق واح�����د ي�صم 
 ، امل��دين  ، وال��دف��اع  مركز ال�صرطة 
ومبنى خدمة املتعاملني باالإ�صافة 
ن�صبة  بلغت  فيما  احل��را���ص��ات  اإىل 
% وم���ن املقرر   70 االجن����از ف��ي��ه 
�صهر  م���ن  ال���ث���الث���ني  ت�����ص��ل��ي��م��ه يف 

نوفمرب املقبل .

•• بنجالدي�ض-وام:

اجلماعية  االأع��را���س  م�صروع  م��ن  امل�صتفيدة  احل���االت  اإج��م��ايل  و�صل 
البالد  خ��ارج  االأوىل  للمرة  اخل��ريي��ة  ال�صارقة  جميعة  اأطلقته  ال��ذي 
املناطق  خمتلف  من  وفتاة  �صابا   160 اإىل  بنجالدي�س  جمهورية  يف 
باجلمهورية االأمر الذي �صاهم يف بناء جمتمعات متما�صكة واأ�صر قوية 

مرتابطة.
ال�صارقة  بجمعية  اخلارجية  امل�صاريع  اإدارة  عن  �صدر  تقرير  وبح�صب 
نظمته  ال���ذي   - االأول  اجل��م��اع��ي  ال��ع��ر���س  م��ن  ا�صتفاد  فقد  اخل��ريي��ة، 

وفتاة  �صابا   /  25  /  -  2011 مار�س  منت�صف  ال�صارقة" يف  "خريية 
توجيه  مت  حيث  زي��ن��اي��داه  مبحافظة  ب��ور  موه�س  منطقة  �صكان  م��ن 
م�صاعدات امل�صروع حينها لل�صباب والفتيات املت�صررين من الفي�صانات 
الثاين  العر�س  جاء  فيما  واالع�صار،  الكوارث  ب�صبب  البيوت  وفاقدي 
�صابا   30 لعدد  ج�صور  مبدينة  ذات��ه  العام  من  اأكتوبر  �صهر  منت�صف 
دي�صمرب  �صهر  نهاية  عقد  ال���ذي  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ر���س  �صمل  بينما  وف��ت��اة، 
فئة  من  وفتاة  �صابا   30 ناتور  حمافظة  يف  فاتوريا  مبنطقة   2012
العمال واملزارعني حمدودي الدخل، وجاء العر�س الرابع عام 2014 
مبنطقة غازير درغا وا�صتفاد منه 20 �صابا وفتاة، يف حني �صمل العر�س 

التابعة ملحافظة  فاتوريا  �صكان منطقة خامار  �صابا من   25 اخلام�س 
العر�س  فيما نظمت اجلمعية   ،2015 مايو  �صهر  وذل��ك مطلع  ناتور 

اجلماعي ال�صاد�س يف منطقة هارن فاال و�صمل 30 �صابا وفتاة .
باجلمعية  والكفاالت  امل�صاريع  اإدارة  الزري مدير  وقال حممد حمدان 
املر�صحة  تزويج احل��االت  العر�س اجلماعي ال يقت�صر على  اإن م�صروع 
للجمعية من قبل مكتبها يف العا�صمة "دكا" فقط، بل تتم متابعة هذه 
االأ�صر واإعانتها ماديا وم�صاعدتها خا�صة اأنهم من الفئات ذوي الدخل 
املحدود ولي�س لديهم م�صدر دخل ثابت يوفرون من خالله احتياجاتهم 
املعي�صية، م�صريا اإىل اأن حزمة امل�صاعدات املقدمة ت�صمل توفري فر�س 

على  ماكينات اخلياطة  توزيع  اأيديهم من خالل  ك�صب  لهم من  عمل 
مبهنة  للعاملني  ال�صيد  وق��وارب  التطريز  بحرفة  امل��اه��رات  ال�صيدات 
الركاب  ونقل  ال�صياقة  مبهنة  للعاملني  النقل  و�صائل  وكذلك  ال�صيد 
وغريها الكثري من املهن وامل�صاريع االإنتاجية التي متكنهم من توفري 

العي�س الكرمي.
واأو�صح الزري اأن الدرا�صة امليدانية التي مت حت�صيلها من قبل مكتب 
اجلمعية يف بنجالدي�س ت�صري اإىل اأهمية توفري بيوت الراحة لعدد من 
االأ�صر التي بحاجة للم�صكن املالئم الذي يحفظ خ�صو�صيتهم خا�صة 

مع زيادة اأعداد اأ�صرهم عقب اإجنابهم.

ال�صارقة خريية  اأعرا�س  من  بنجالدي�س  يف  م�صتفيدا   160
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�سديق للبيئة وخدماته ذكية متطورة

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يتفقد مبنى �صرطة املدينة ال�صامل

•• دبي-وام:

بال�صراكة  لل�صحافة  دبي  نادي  يطلق 
مع “كلية حممد بن را�صد لالإعالم” 
يف الثامن من �صبتمرب املقبل برنامج 
اأ�صكال  املوؤثرين” ال�صتك�صاف  “دبلوم 
ج���دي���دة م���ن ال���ع���الق���ات ال���ت���ي ميكن 
واملتابعني  امل���وؤث���ري���ن  ب���ني  ت��ن�����ص��اأ  اأن 
متكن  التي  التفاعلية  االآث���ار  وتقييم 
اأب�����ع�����اد ج����دي����دة لعمل  ت���ط���وي���ر  م����ن 
ا�صتيعاب  ج��ان��ب  اإىل  امل��ن�����ص��ات  ه���ذه 
اجتاهاتها امل�صتقبلية وتطوير قدرات 
العرب  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  رواد 
�صمن منهج اأكادميي متكامل معرتف 
والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  م��ن  ب��ه 

باالإمارات.
ي��اأت��ي ال��ربن��ام��ج يف اإط���ار ج��ه��ود نادي 
الدور  من  لال�صتفادة  لل�صحافة  دبي 
املتنامي ملن�صات التوا�صل االجتماعي 
العمل  م�صتقبل  م��الم��ح  ت�صكيل  يف 
االإع���الم���ي يف امل��ن��ط��ق��ة واالإ����ص���ه���ام يف 
ت��ط��وي��ر ق�����درات امل���وؤث���ري���ن ع���رب تلك 
املن�صات وتعزيز م�صاركتهم االإيجابية 
متكاملة  جم��م��وع��ة  ع���رب  وال��ف��اع��ل��ة 
املعنية  االك����ادمي����ي����ة  امل�����ق�����ررات  م����ن 
بدرا�صة واقع وتاأثري و�صائل التوا�صل 

توجهاتها  وحت���ل���ي���ل  االج����ت����م����اع����ي 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة مل��واك��ب��ة م���ا ت�����ص��ه��ده من 

تغريات �صريعة الوترية.
واأك��دت منى غ��امن امل��ري رئي�س نادي 
املوؤثرين”  “دبلوم  اأن  لل�صحافة  دبي 
دبي  نهج  م��ع  ليتما�صى  ت�صميمه  مت 
الدائم لدعم املبدعني �صمن خمتلف 
لال�صتفادة  مهارتهم  و�صقل  املجاالت 
واأف��ك��اره��م يف  م��ن مواهبهم وروؤاه����م 
خ��دم��ة ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م املجتمع 
العربي .. م�صرية اإىل اأن هذه اخلطوة 
مبا�صر  اإي��ج��اب��ي  م����ردود  ل��ه��ا  �صيكون 
التوا�صل  من�صات  ا�صتخدامات  على 
على  االإعالمي  العمل  يف  االجتماعي 
تزايد  م��ع  ال�صيما  املنطقة  م�صتوى 
انت�صارها وات�صاع تاأثريها بني ال�صباب 

العربي .
ت�صميمه  مت  ال���ربن���ام���ج  اإن  وق���ال���ت 
ا�صرتاتيجية  م���ع  ل��ت��ت��م��ا���ص��ى  ب��ع��ن��اي��ة 
نادي رواد التوا�صل االجتماعي العرب 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ثالث  اهلل” ق��ب��ل  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
ميكن  ج��دي��دة  من�صة  ليكون  �صنوات 
رواد  واإ�صهام  دور  تعظيم  خاللها  من 

يف  وم�صاركتهم  االجتماعي  التوا�صل 
والتنمية  ال��ت��ط��وي��ر  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز 

العربية على خمتلف ال�صعد.
اأن��ن��ا م��ع تكرمي  واأ���ص��اف��ت :” ال �صك 
املبدعني واملوؤثرين خالل “قمة رواد 
التوا�صل االجتماعي العرب “ املن�صة 
على  العرب  املبدعني  لتكرمي  االأك��رب 
وجدنا  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
برنامج  اإىل  ب���ح���اج���ة  م���ازل���ن���ا  اأن����ن����ا 
توظيف  م�����ن  مي���ك���ن���ن���ا  م��ت��خ�����ص�����س 
ملمو�صا  اإيجابيا  توظيفا  اإبداعاتهم 
ي�صهم يف دفع جمتمعاتنا العربية اإىل 
ال�صلبية  ل��الأف��ك��ار  وال��ت�����ص��دي  االأم����ام 

على  ال�صباب  خا�صة  املجتمع  وحتفيز 
العمل واالإبداع يف كل املجاالت ».

دب��ي لل�صحافة  ن��ادي  واأع��رب��ت رئي�صة 
املثمر مع كلية  عن تقديرها للتعاون 
را�صد لالإعالم يف ت�صميم  بن  حممد 
واإط����الق ه��ذا ال��ربن��ام��ج ك���اأول منهج 
االجتماعي  التوا�صل  ل��رواد  اأكادميي 
على م�صتوى منطقة ال�صرق االأو�صط 
و�صمال افريقيا ملا تتمتع به من خربة 
املجتمع  ق�صايا  مع  تتفاعل  اأكادميية 
اإع���الم���ي متطور  ال��راه��ن��ة مب��ن��ظ��ور 

يتما�صى مع متطلبات الع�صر.
اأكد علي جابر عميد كلية  من جانبه 

ل���الإع���الم اعتزازه  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د 
دب���ي لل�صحافة  ن���ادي  ب��ال�����ص��راك��ة م��ع 
املوؤثرين”  “دبلوم  ب��رن��ام��ج  الإط���الق 
االأول  االأكادميي  الذي يعد الربنامج 
املنطقة  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى  ن���وع���ه  م����ن 
رواد  ق�������درات  ل��ت��ن��م��ي��ة  وامل���خ�������ص�������س 
وتزويدهم  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
متقدمة  اأكادميية  ومعارف  بخربات 
ل�صبكات  امل���ت���زاي���دة  االأه��م��ي��ة  ظ���ل  يف 
دورها  وتنامي  االجتماعي  التوا�صل 

يف خمتلف جوانب احلياة .
واأ�صار اإىل اأن املنهج االأكادميي للدبلوم 
�صارك يف تطويره نخبة من االأ�صاتذة 
اجل��ام��ع��ي��ني يف ت��خ�����ص�����ص��ات االإع����الم 
وال�صحافة  اال�صرتاتيجي  واالت�صال 
بحيث  واملحتوى  االإعالمي  واالبتكار 
التوا�صل  ع��امل  ج��وان��ب  �صتى  يغطي 

االجتماعي .
خطوة  املوؤثرين”  “دبلوم  وي�����ص��ك��ل 
رواد  تزويد  �صاأنها  من  نوعية  اإ�صافة 
ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي يف ال���دول���ة 
متقدمة  اأكادميية  ومعارف  بخربات 
ملن�صات  امل���ت���زاي���دة  االأه���م���ي���ة  ظ���ل  يف 
ال����ت����وا�����ص����ل االج����ت����م����اع����ي وت���ن���ام���ي 
احلياة  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  يف  دوره������ا 
اأو  االقت�صادية  اأو  االجتماعية  �صواء 

االإعالمية اأو غريها.
 - املوؤثرين”  “دبلوم  وي��ت�����ص��م��ن 
الرتبية  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  ب��ه  امل��ع��رتف 
دورات  �صت   - االإم�����ارات  يف  والتعليم 
درا�صية متتد على مدار ثمانية اأ�صهر 
100 موؤثر يتم  ان ي�صارك فيه  على 
كال  ت�صم  جمموعات  اإىل  تق�صيمهم 
منها 20 منت�صبا حيث تركز الدورات 
الدرا�صية اجماال على امل�صهد الراهن 
لالإعالم الرقمي يف �صياقات خمتلفة 
على  ال��ق��درة  للمنت�صبني  ي�صمن  مب��ا 
متكاملة  ا�صرتاتيجية  روؤي���ة  تكوين 
حول  والبعيد  الق�صري  امل��دي��ني  على 
االجتماعي  التوا�صل  من�صات  طبيعة 
ال�صمنية  االخ������ت������الف������ات  وف�����ه�����م 
امل�صتخدمني  ون���وع���ي���ة  ع��م��ل��ه��ا  ب���ني 
وت��وج��ه��ات��ه��م و���ص��م��ات امل��ح��ت��وى التي 

يالئم كل منها.
التي  التحوالت  الدبلوم  يتناول  كما 
اأحدثتها و�صائل التوا�صل االجتماعي 
ا�صتك�صاف  بغية  ال�صبكي”  “االت�صال 
اأ������ص�����ك�����ال ج�����دي�����دة م�����ن ال����ع����الق����ات 
املوؤثرين  ب��ني  ت��ن�����ص��اأ  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
التفاعلية  االآث����ار  وتقييم  وامل��ت��اب��ع��ني 
جديدة  اأبعاد  تطوير  من  متكن  التي 

لهذه العالقة.

•• الفجرية-وام:

 نعى ال�صيخ الدكتور را�صد بن حمد 
الفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال�����ص��رق��ي 
للثقافة واالإعالم، ال�صاعر والكاتب 
اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�صايغ  حبيب 
احت��اد كتاب واأدب���اء االإم���ارات، اأمني 
والكتاب  لالأدباء  العام  االحت��اد  عام 
اإىل رحمة اهلل  انتقل  ال��ذي  ال��ع��رب 

تعاىل اليوم .
االإماراتي  الكاتب  برحيل  اأنه  واأك��د 
ال�صاحة  ف���ق���دت  ال�������ص���اي���غ،  ح��ب��ي��ب 

الثقافية واالأدبية ، قلماً جريئاً مبدعاً ، اهتم بق�صايا جمتمعه االإن�صانية 
.

الثقايف  الو�صط  اأن  ال�صرقي  حمد  ب��ن  را���ص��د  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  واأو���ص��ح 
ال�صايغ وهو  الكاتب االإماراتي حبيب  العربي فجع برحيل  واالإعالمي 
يف قمة عطائه االأدب��ي واالإعالمي، فكانت له مكانته يف االأدب املحلي و 
العربي ، ف�صاًل عن ح�صوره البارز يف كثري من الفعاليات واالأن�صطة، و 

دوره الفاعل يف احتاد كّتاب واأدباء االإمارات والوطن العربي .
.. داعيا اهلل  التعازي  باأحر  الفقيد  الهيئة الأ�صرة  با�صمه وبا�صم  وتوجه 
ف�صيح  وي�صكنه  برحمته  اهلل  يتغمده  واأن  وال�صلوان  ال�صرب  يلهمهم  اأن 

جناته.

دبي لل�صحافة يطلق اأول دبلوم لرواد التوا�صل الجتماعي  را�صد ال�صرقي ينعي حبيب ال�صايغ 
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اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/08/26 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده ا�ستديو امل اخلري او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�سف     �سعر التقييم  

                                                           طابعات            3,150 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  اأغ�شط�ص  2019 العدد 12711 

فقد املدعو / ر�صوان عارف 
باك�صتان     ، ع����ارف  حم��م��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1988062DJ( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0588248684

فقدان جواز �صفر
عائ�صة   / امل������دع������و  ف����ق����د 
كيوموكاما،  ب����رودن���������ص����ي 
اوغ�������������ن�������������دا   اجل����ن���������ص����ي����ة 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )1426293B(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0509111131

فقدان جواز �صفر

امل���دع���و / رف��ي��ق احمد  ف��ق��د 
عبداجلابر  ب��ارام��ب��اث  اب����ان 
اجلن�صية  الهند   ، ب��وزه��ام��ال 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )2750419M(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0505725324

فقدان جواز �صفر
امل��دع��و/ ج��اه��اجن��ري علم  فقد 
حممد �صاحب علي ، بنغالدي�س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)0353760( - يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  البنغالدي�صية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر

امل���دع���و/ ج��اوي��د اقبال  ف��ق��د 
باك�صتان   ، اح����م����د  ب�������ص���ري 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)1335013(   يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
جيا�س  حممد  امل��دع��و/  فقد 
بنغالدي�س   ، بكر  اب��و  ال��دي��ن 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)0237118(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
البنغالدي�صية او اقرب مركز 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ حممد �صان مياه 
حممد جيا�س مياه ، بنغالدي�س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
ممن  ي��رج��ى   )0449743(
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  البنغالدي�صية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ ب�صري كانتينجاتيل 
الهند   ، كانتينجاتيل  يو�صف 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
ممن  يرجى   )3499180(
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
الهندية او اقرب مركز �صرطة 

باالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/97 تنفيذ عقاري   
                         طالب التنفيذ : وكيل غالم عبا�س وحيد علي - واآخرون

عنوانه : االإمارات - اإمارة اأبوظبي - ابوظبي - املركزية �صرق - �صارع ال�صيخ خليفة بن زايد االأول - مبنى الربج االزرق / بناية 
بنك امل�صرق - �صقة / طابق / 13 - مكتب / 1 - حو�س �صرق / 6 

املنفذ �صده : �صركة اجلوي لالإ�صتثمار - ذ م م - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - �صارع الف�صول - مبنى برج ايكون - منطقة 
C-  008  - تيكوم - �صقة / الطابق : 11 - مكتب 12 - الثنية االأوىل - 383 - قطعة ار�س : 021 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة   العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد 
ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي او�صاف املمتلكات  : 
- نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س 18 - املنطقة : الثنية االأوىل - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم املبنى 2 - رقم الوحدة 

: 1104 - رقم البلدية : 253 - 383 - امل�صاحة : 469.16 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.544.992 درهم 
- نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية االأوىل - رقم االر�س 18 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

901 امل�صاحة : 132.11 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.279.816.00( 
- نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية االأوىل - رقم االر�س 18 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

805 امل�صاحة : 198.91 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.926.942.00( 
- نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س 18 - املنطقة : الثنية االأوىل - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم املبنى 2 - رقم الوحدة 

: 506 - رقم البلدية : 253 - 383 - امل�صاحة : 256.97 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2.489.399 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/185 بيع عقار مرهون   
                              طالب التنفيذ: لويندز تي ا�س بي بنك  )بي ال �صي( - فرع ل�صركة اجنبية - عنوانه : االإمارات - اإمارة 

دبي - دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج ال�صقر لالعمال - �صقة 402 - حمطة مرتو ابراج االإمارات 
املنفذ �صده : حمي الدين عبدالرحمن - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا االأوىل - �صارع جمريا بيت�س 

ريزيدن�س - مبنى برج C01 - T03 - �صقة 3101
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�صاء ويف  ال�صاعة 5.00  املوافق 2019/8/28  االأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
االلكرتوين للمزادات وعلى موقعها  االم��ارات  البيع )�صركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة   العقار 
االأ�صا�صي قبل  الثمن  تاأمني ال يقل عن 20% من  ايداع  ال�صراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات :
1 - �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س : 174 - رقم البلدية : 539 - 392 - امل�صاحة : 317.19 مرت مربع - 
رقم املبنى : 4  - ا�صم املبنى : �صم�س 4 - رقم الوحدة : 1607 - القيمة التقديرية : 4.097.041 درهم )يباع العلى عطاء(  
2 - �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س : 174 - رقم البلدية : 539 - 392 - امل�صاحة : 317.19 مرت مربع - 

رقم املبنى : 4 - ا�صم املبنى : �صم�س 4 - رقم الوحدة : 1807 القيمة التقديرية : 4.097.041 درهم )يباع العلى عطاء(  
3 - �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة- رقم االر�س : 155 - رقم البلدية : 829 - 345 - امل�صاحة : 152.27 مرت مربع - رقم 
 املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج خليفة 2 ب - رقم الوحدة : 3501 القيمة التقديرية : 4.261.449 درهم )يباع العلى عطاء(

4 - �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س : 174 - رقم البلدية : 539 - 392 - امل�صاحة : 184.93 مرت مربع 
- رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : �صم�س 2 - رقم الوحدة : 2003 القيمة التقديرية : 2.587.738 درهم )يباع العلى عطاء(    

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/97 تنفيذ عقاري   
                         طالب التنفيذ : وكيل غالم عبا�س وحيد علي - واآخرون

عنوانه : االإمارات - اإمارة اأبوظبي - ابوظبي - املركزية �صرق - �صارع ال�صيخ خليفة بن زايد االأول - مبنى الربج االزرق / بناية 
بنك امل�صرق - �صقة / طابق / 13 - مكتب / 1 - حو�س �صرق / 6 

املنفذ �صده : �صركة اجلوي لالإ�صتثمار - ذ م م - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - �صارع الف�صول - مبنى برج ايكون - منطقة 
C-  008  - تيكوم - �صقة / الطابق : 11 - مكتب 12 - الثنية االأوىل - 383 - قطعة ار�س : 021 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة   العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد 
ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي او�صاف املمتلكات  : 
- نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س 18 - املنطقة : الثنية االأوىل - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم املبنى 2 - رقم الوحدة 

: 1104 - رقم البلدية : 253 - 383 - امل�صاحة : 469.16 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.544.992 درهم 
- نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية االأوىل - رقم االر�س 18 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

901 امل�صاحة : 132.11 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.279.816.00( 
- نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية االأوىل - رقم االر�س 18 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

805 امل�صاحة : 198.91 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.926.942.00( 
- نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س 18 - املنطقة : الثنية االأوىل - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم املبنى 2 - رقم الوحدة 

: 506 - رقم البلدية : 253 - 383 - امل�صاحة : 256.97 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2.489.399 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/185 بيع عقار مرهون   
                              طالب التنفيذ: لويندز تي ا�س بي بنك  )بي ال �صي( - فرع ل�صركة اجنبية - عنوانه : االإمارات - اإمارة 

دبي - دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج ال�صقر لالعمال - �صقة 402 - حمطة مرتو ابراج االإمارات 
املنفذ �صده : حمي الدين عبدالرحمن - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا االأوىل - �صارع جمريا بيت�س 

ريزيدن�س - مبنى برج C01 - T03 - �صقة 3101
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�صاء ويف  ال�صاعة 5.00  املوافق 2019/8/28  االأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
االلكرتوين للمزادات وعلى موقعها  االم��ارات  البيع )�صركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة   العقار 
االأ�صا�صي قبل  الثمن  تاأمني ال يقل عن 20% من  ايداع  ال�صراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات :
1 - �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س : 174 - رقم البلدية : 539 - 392 - امل�صاحة : 317.19 مرت مربع - 
رقم املبنى : 4  - ا�صم املبنى : �صم�س 4 - رقم الوحدة : 1607 - القيمة التقديرية : 4.097.041 درهم )يباع العلى عطاء(  
2 - �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س : 174 - رقم البلدية : 539 - 392 - امل�صاحة : 317.19 مرت مربع - 

رقم املبنى : 4 - ا�صم املبنى : �صم�س 4 - رقم الوحدة : 1807 القيمة التقديرية : 4.097.041 درهم )يباع العلى عطاء(  
3 - �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة- رقم االر�س : 155 - رقم البلدية : 829 - 345 - امل�صاحة : 152.27 مرت مربع - رقم 
 املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج خليفة 2 ب - رقم الوحدة : 3501 القيمة التقديرية : 4.261.449 درهم )يباع العلى عطاء(

4 - �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س : 174 - رقم البلدية : 539 - 392 - امل�صاحة : 184.93 مرت مربع 
- رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : �صم�س 2 - رقم الوحدة : 2003 القيمة التقديرية : 2.587.738 درهم )يباع العلى عطاء(    

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو /عبدالرحمن ح�صام حممد ب�صناق ، االردن اجلن�صية ، 

جواز �صفره رقم )o489579(  وفقد املدعو / ليانا ح�صام حممد 
ب�صناق ، االدرن اجلن�صية ، جواز �صفره رقم )O489580( وفقد 

املدعو/ ايه ح�صام حممد ب�صناق ، االردن اجلن�صية ، جواز �صفره رقم 
)O489712( وفقد املدعو/ ادم ح�صام حممد ب�صناق ، االردن 

 )M548691( اجلن�صية ، جواز �صفره رقم
 من يجده عليه االت�صال بتليفون رقم0551229837
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•• دبي-الفجر

دبي،  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
للعام الثاين على التوايل حملة “يوم 
توعية  اإىل  ال��رام��ي��ة  حوادث”،  ب���ال 
ال�صالمة  ب���اإج���راءات  املجتمع  اأف����راد 
املرورية، والو�صول اإىل �صفر حوادث 
االأول من  اليوم  بليغة ووفيات خالل 
العام الدرا�صي اجلديد، والذي يوافق 
الثاين من �صهر �صبتمرب. جاء االإعالن 
عن اإطالق احلملة التي تنظمها اإدارة 
العامة  االإدارة  يف  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
االإدارة  مع  بالتعاون  املجتمع  الإ�صعاد 
العامة للمرور، خالل موؤمتر �صحفي 
مت عقده يف نادي �صباط �صرطة دبي 
ب��ال��ق��ره��ود، ب��ح�����ص��ور ال��ع��ق��ي��د جمعة 
االإدارة  م���دي���ر  ����ص���وي���دان،  ب���ن  ����ص���امل 
والعقيد  ب��ال��وك��ال��ة،  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��ا���ص��م،  عي�صى  في�صل 
االإعالم االأمني، والعقيد خزرج ماجد 
حممد اخلزرجي، مدير اإدارة ال�صوؤون 
للمرور،  ال��ع��ام��ة  االإدارة  يف  االإداري�����ة 
�صرف  عبدالرحمن  الدكتور  وامل��ق��دم 
امل��ع��م��ري، ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز حماية 
الدويل التابع لالإدارة العامة ملكافحة 
ع���ب���داهلل جا�صم  امل����خ����درات، وال�����ص��ي��د 
ب��االإن��اب��ة يف  ال��ط��رق  اإدارة ح��رم  مدير 
ال���ط���رق وامل���وا����ص���الت يف دبي،  ه��ي��ئ��ة 

وممثلني اآخرين عن الهيئة.
اأن  ���ص��وي��دان  ب��ن  جمعة  العقيد  واأك���د 

حوادث”  ب���ال  “يوم  ح��م��ل��ة  اإط������الق 
بعد  ياأتي  ال��ت��وايل،  على  الثاين  للعام 
ال���ك���ب���رية، التي  ال��ن��ت��ائ��ج االإي���ج���اب���ي���ة 
العام  اإط��الق��ه��ا  بعد  احلملة  حققتها 
جاءت  احلملة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  امل��ا���ص��ي، 
عبداهلل  اللواء  �صعادة  من  بتوجيهات 
ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة 
دب����ي، وان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س �صرطة 
الطلبة  ع��ودة  ي��وم  اأن يكون  دب��ي على 
يدعم  ما  ح���وادث،  بال  مدار�صهم  اإىل 
دبي  ل�صرطة  اال�صرتاتيجي  ال��ت��وج��ه 
اإىل  االآمنة. م�صرياً  املدينة  املتمثل يف 
بالتعاون مع  اأن احلملة يتم تنفيذها 
ل�صرطة  اال�صرتاتيجيتني  ال�����ص��رك��اء 

دبي وبالتعاون مع اأفراد املجتمع.
وك�صف مدير االإدارة العامة للمرور اأن 
احلملة جنحت يف حتقيق م�صتهدفها 
االأول واملتمثل يف �صفر حوادث بليغة 
ووفيات لليوم االأول يف العام الدرا�صي 
تخفي�س  يف  جن��ح��ت  ك��م��ا   ،2018
ن�صبة احلوادث الب�صيطة خالل اليوم 
االأول من العام الدرا�صي، حيث �صجلت 
اإمارة دبي انخفا�صاً ملحوظاً يف جميع 
اإجمايل عدد  وبلغ  املرورية،  احل��وادث 
حوادث االإ�صابات اأربعة حوادث خالل 
بثمانية حوادث  2018، مقارنة  عام 
عام 2017. كما اأدى هذا االنخفا�س 
املت�صررة  امل��رك��ب��ات  ع���دد  تقليل  اإىل 

ج�������راء احل�����������وادث، ح���ي���ث ب���ل���غ ع���دد 
�صتة   2018 ع��ام  املت�صررة  املركبات 
مركبة  ب15  مقارنة  فقط،  مركبات 

مت�صررة يف العام 2017.

حمالت ت�سويقية
واأو�����ص����ح ال��ع��ق��ي��د ب���ن ����ص���وي���دان، اأن 
املركبات  �صائقي  كافة  ت�صمل  احلملة 
الطرق.  وم�صتخدمي  دبي،  مدينة  يف 
التوعوية  امل���روري���ة  احل��م��ل��ة  وت��ه��دف 
ال�����ص��ائ��ق��ني من  ���ص��ل��وك  ت���ق���ومي  اإىل 
خالل اإ�صراكهم بامل�صوؤولية املجتمعية، 
وت��ك��ات��ف ج��ه��ود اأف������راد امل��ج��ت��م��ع من 
العامة، و�صواًل  امل�صلحة  اأجل حتقيق 

واالأك������رب وهو  االأ���ص��م��ى  ال���ه���دف  اإىل 
العقيد  واأ�صار  اأمانا«.  اأك��رث  “�صوارع 
بن �صويدان اإىل اأن �صرطة دبي اتخذت 
ت�صمل  للحملة،  مكثفة  ت�صويق  اآل��ي��ة 
مواقع التوا�صل االجتماعي، وو�صائل 
املقررة  واملن�صات  واالإع����الن  االإع���الم 
يف االأم����اك����ن امل���ح���ددة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�صركاء واجلهات اخلارجية امل�صاركة، 
من دوائر حكومية وموؤ�ص�صات خا�صة 

ومراكز جتارية.

وثيقة تعهد
ودع������ا ال��ع��ق��ي��د ب����ن ����ص���وي���دان اأف������راد 
ال�صفحة  يف  الت�صجيل  اإىل  املجتمع 

“يوم  االإلكرتونية املخ�ص�صة للحملة 
الر�صمي  امل��وق��ع  ع��ل��ى  حوادث”  ب��ال 
ل�������ص���رط���ة دب������ي ال����ت����ي حت����ت����وي على 
واأف����راد  لل�صائقني  تعهد”  “وثيقة 
خاللها  م�����ن  ومي���ك���ن���ه���م  امل���ج���ت���م���ع، 
امل�����ص��ارك��ة يف احل��م��ل��ة وال��ت��وق��ي��ع على 
جمموعة م��ن االل��ت��زام��ات م��ن خالل 
ملفاتهم  اأرق���ام  اأو  اأ�صمائهم  ت�صجيل 
املرورية اأو اأرقام هواتفهم، وذلك على 

الرابط التايل:
w w w .     /    / :h t t p s
w     /dubaipolice.gov.ae
misc     /home    /portal    /ps
day_     /ellaneouslinks

.without_accident
ويقدم امل�صاركون يف احلملة جمموعة 
من التعهدات اأهمها االلتزام بقوانني 
ال�����ص��ري وامل������رور، رب���ط ح����زام االأم����ان 
بال�صرعة  االل����ت����زام  ال���ق���ي���ادة،  اأث���ن���اء 
اآمنة  م�صافة  ت��رك  للطريق،  امل��ح��ددة 
الهاتف  ا�صتخدام  ع��دم  املركبات،  بني 
اأثناء القيادة، اإعطاء امل�صاة حقهم عند 
�صهادات  اإر���ص��ال  �صيتم  فيما  ال��ع��ب��ور، 
�صكر وتقدير موقعة من القائد العام 
ل�صرطة دبي، اإىل امل�صاركني يف احلملة، 
وتقدمي جوائز قيمة لهم، مثل خ�صم 
املركبات،  حجز  ر���ص��وم  على   50%
و%50 على النقاط ال�صوداء، اإ�صافة 
لل�صائقني  ب��ي�����ص��اء  ن���ق���اط  م��ن��ح  اإىل 

امللتزمني.

م�سابقة التحدي
القا�صم،  عي�صى  في�صل  العقيد  واأعلن 
م�������ص���اب���ق���ة حت����ت و�صم  اإط��������الق  ع����ن 
DP_challenge#  عرب موقع 
“االن�صتغرام”،  االجتماعي  التوا�صل 
الأف�����ص��ل ���ص��ورة وف��ي��دي��و ت��وع��وي يتم 
اأه�����داف احلملة،  ال��ت��ق��اط��ه��ا خل��دم��ة 
�صرائح  خم���ت���ل���ف  ت�����ص��ج��ي��ع  ب����ه����دف 
ال�صور  باأف�صل  امل�صاركة  املجتمع على 

والفيديوهات املُلتقطة بكامرياتهم. 
واأ�صار اإىل اأن امل�صاركة يف امل�صابقة تتم 
للمت�صابق  ال�صخ�صي  احل�����ص��اب  ع��رب 
DP_ ال��و���ص��م االإن�����ص��ت��غ��رام على  يف 

challenge# . وتت�صمن امل�صابقة 
جمموعة من ال�صروط التي يجب على 
املت�صابقني االلتزام بها، وهي: الفكرة 
امل�صارك،  ال��ع��م��ل  ت��ق��دمي  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
اأه��داف حملة يوم بال  اأن يعك�س  على 
حوادث، مع عمل TAG ل�صرطة دبي 
 ،#DP_challange و�صم  عرب 
للعمل  الفنية  للمعايري  بالن�صبة  اأم��ا 
اأن ال تتعدى مدة  امل�صارك به، فيجب 

ال��ف��ي��دي��و ع��ن ال���� 90 ث��ان��ي��ة وال تقل 
ال�صور  ت��ك��ون  واأن  ث��ان��ي��ة،   20 ع���ن 
جودة  ذات   JPEG ب�صيغة  املُ�صاركة 
ودق�����ة ع��ال��ي��ت��ني. ع����دا ع���ن االل���ت���زام 
ب�������االآداب ال��ع��ام��ة وال���ق���وان���ني، وعدم 
ان��ت��ه��اك خ�����ص��و���ص��ي��ة االآخ����ري����ن عند 
التقاط ال�صور والفيديوهات.  واأ�صار 
الفائزين  اأن  اإىل  ف��ي�����ص��ل،  ال��ع��ق��ي��د 
ب��اأف�����ص��ل ث��الث��ة اأع���م���ال ع��ن ك��ل فئة، 
مو�صحاً  ل��ه��م،  قيمة  ج��وائ��ز  �صتقدم 
جلنة  لتقييم  تخ�صع  امل�صاركات  ب��اأن 
حمكمة من قبل الفريق االإعالمي يف 
اإدارة االإعالم االأمني، ما ي�صمن توفر 
اأعلى معايري امل�صداقية وال�صفافية يف 

تقييم االأعمال امل�صاركة.

التكرمي
كرم  ال�صحفي،  املوؤمتر  هام�س  وعلى 
جمموعة  �صويدان  بن  جمعة  العقيد 
بال  “يوم  ح��م��ل��ة  يف  امل�����ص��ارك��ني  م���ن 
حوادث” عن العام املا�صي ممن وقعوا 
ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ال��ت��ع��ه��د ب���االل���ت���زام، ومت 

منحهم جوائز عينية قيمة.

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  ومتطورة،  حديثة  جديدة،  حافلة   40 اإ�صافة  املتكامل  النقل  مركز  اأعلن 
�صبكة النقل العام يف مدينة اأبوظبي بدءاً من 11 اأكتوبر 2019 ، وذلك �صمن 
املرحلة االأوىل من م�صروع تطويري يت�صمن �صراء 327 حافلة حديثة بتكلفة 

تبلغ نحو 473 مليون درهم.
ياأتي ذلك يف اإطار ال�صعي املتوا�صل لتعزيز �صبكة النقل باحلافالت العامة مبا 
�صكان  واحتياجات  تطلعات  ويلبي  املجتمع،  الأف��راد  متعددة  تنقل  خيارات  يوفر 
االإمارة وروادها . وقال حممد حمد املهريي، املدير التنفيذي لقطاع النقل العام 
يف مركز النقل املتكامل - بهذه املنا�صبة - اإن م�صروع تعزيز �صبكة النقل العام يف 

اإمارة اأبوظبي ياأتي �صمن ا�صرتاتيجية املركز والتزامه بتطوير اخلدمات التي 
وم�صتدامة  نقل متكاملة  اإر�صاء منظومة  على  والعمل  املجتمع  الأف��راد  يقدمها 
قائمة على اأف�صل املعايري واملمار�صات وتوفر اأرقى اخلدمات مل�صتخدمي و�صائل 
التي  االقت�صادية  التنمية  م�صرية  وت��دع��م  احل��اف��الت،  �صيما  وال  ال��ع��ام  النقل 

ت�صهدها اإمارة اأبوظبي.
واأ�صاف املهريي اأن �صراء احلافالت اجلديدة يواكب الطلب املتزايد على خدمات 
حافالت النقل العام من قبل خمتلف �صرائح املجتمع وي�صع امل�صتخدمني اأمام 
بني  اليومية  وتنقالتهم  رحالتهم  على  اإيجاباً  وينعك�س  واآمنة  مريحة  جتربة 
والفنادق  الت�صوق  وم��راك��ز  االأع��م��ال  قطاع  جتمعات  فيها  مب��ا  املناطق  خمتلف 

واملوؤ�ص�صات احلكومية و�صبه احلكومية وغريها من اجلهات اخلدمية.

النقل احلالية وت�صهم  و�صتمكن احلافالت اجلديدة من تو�صعة خطوط �صبكة 
يف تقليل التواتر الزمني بني احلافالت خا�صة يف اأوقات الذروة وربط اخلدمات 

على م�صتوى املدينة وبالتايل خدمة �صريحة اأكرب من امل�صتخدمني.
من جهته قال عتيق حممد املزروعي، مدير اإدارة العمليات يف قطاع النقل العام 
يف مركز النقل املتكامل اإن احلافالت اجلديدة تدعم خطة املركز لتعزيز خدمات 
النقل باحلافالت العامة قبيل تطبيق نظام التعرفة املرورية يف مدينة اأبوظبي 
يوم 15 اأكتوبر املقبل، حيث �صيقوم املركز من خالل احلافالت اجلديدة بزيادة 
عليها  املطبقة  اجل�صور  على  من  متر  التي  للحافالت  اليومية  الرحالت  ع��دد 
التعرفة املرورية بواقع 147 رحلة اإ�صافية يومياً، ومبعدل 124 رحلة اإ�صافية 
اأثناء �صاعات الذروة، االأمر الذي يجعل التنقل باحلافالت اأكرث �صهولة وي�صًرا، 

املوؤدية  اجل�صور  على  الفردية  املركبات  ا�صتخدام  يقلل  اأن  ذل��ك  ���ص��اأن  م��ن  كما 
اإىل ذلك فقد مت ت�صميم احلافالت وفقاً الأعلى معايري  اإىل املدينة وخارجها. 
با�صتخدام بطاقة حافالت  للدفع  ذكية  باأنظمة  وال�صالمة فهي مزودة  اجلودة 
اإىل  اإ�صافة  ال�صائق  قيادة  �صري احلافلة وطريقة  وتتبع  ملراقبة  واأخ��رى  الذكية 
جلميع  اآمنة  حافالت  خدمات  توفري  بهدف  وذل��ك  االأمنية  املراقبة  ك��ام��ريات 
�صرائح املجتمع من االأطفال وحتى كبار ال�صن ، كما اأنها مزودة بخا�صية لت�صهيل 
ا�صتخدام اأ�صحاب الهمم للحافلة. يذكر اأن �صراء احلافالت اجلديدة يهدف اإىل 
االرتقاء ب�صبكة النقل العام باإمارة اأبوظبي وتعزيز �صبكة اخلطوط اخلا�صة بها 
لتمكني �صريحة اأكرب من اجلمهور من اال�صتفادة من املزايا املتعددة التي تتمتع 

بها كو�صيلة نقل اآمنة، مريحة، واقت�صادية.

•• ال�شارقة-وام:

نائب  ال�صارقة  حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  تراأ�س 
رئي�س املجل�س التنفيذي �صباح اأم�س، االجتماع االأ�صبوعي للمجل�س وذلك يف مكتب �صمو 

احلاكم.
واعتمد املجل�س - بعد الت�صديق على حم�صر اجلل�صة ال�صابقة - قائمة املر�صحني للدفعة 
اخلام�صة من الدبلوم املهني حلماية الطفل، واأو�صحت �صعادة عفاف اإبراهيم املري رئي�س 
دائرة اخلدمات االجتماعية اأن الدبلوم املهني ياأتي �صمن التعاون بني الدائرة وجامعة 

ال�صارقة يف تاأهيل املخت�صني يف حماية الطفل باأف�صل العلوم واملهارات.
يوؤكد  ال��دورة اخلام�صة مبا  اإىل  الطفل و�صل  املهني يف حماية  الدبلوم  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
جناحه واأ�صبح متطلبا هاما للعاملني يف جمال الطفل حيث ي�صهم يف متكينهم علميا 

وعمليا لتاأدية مهامهم.
تقريرا  العامة  االأ�صغال  دائ��رة  رئي�س  ال�صويدي  �صاهني  بن  علي  املهند�س  �صعادة  وق��دم 
حول عددا من املقرتحات التطويرية للمواقع امل�صتخدمة يف معاجلة النفايات يف اإمارة 
هذه  درا�صة  على  االخت�صا�س  جهات  مع  بالتعاون  عملت  الدائرة  اأن  مو�صحا  ال�صارقة، 

املواقع وحتليلها مبا يوفر نتائج دقيقة لو�صع حلول متكاملة.
العامة  اأمانته  املجل�س  وج��ه  املقرتحات  ح��ول  مالحظاتهم  املجل�س  اأع�صاء  اإب��داء  وبعد 

بت�صمني املالحظات للمقرتحات التطويرية.
كما اعتمد املجل�س الر�صوم املقرتحة للمواقع التابعة لهيئة ال�صارقة للمتاحف يف مدينة 
خورفكان واملت�صمنة ح�صن خورفكان ون�صب املقاومة مبا يتوافق مع خمتلف الر�صوم يف 
متاحف ال�صارقة وت�صجيع الزوار وال�صياح لالطالع على اأبرز ما تت�صمنه هذه املتاحف 

من مقتنيات عريقة وهامة تربز تاريخ املنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

امللتحقني بكليات  الطلبة اجلدد  بداأ 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ال���ع���ام االأك����ادمي����ي 
اإنهاء اإجراءات التحاقهم  اجلديد يف 
اللقاء  “اأ�صبوع  ف���ع���ال���ي���ات  و����ص���ط 
التعريفي” والتي �صملت كافة فروع 
م�صتوى  “ 16” ع��ل��ى  ال����  ال��ك��ل��ي��ات 
الدولة وا�صتهدفت اأكرث من 6 اآالف 
ط���ال���ب وط���ال���ب���ة ج����دد ب���ه���دف دعم 

جاهزيتهم للعام الدرا�صي.
وت�صتعد الكليات لبدء الدرا�صة فيها 
هذا  ا�صتقطبت  حيث  املقبل  االأح���د 
الهيئة  اأع�����ص��اء  م��ن   85 ال��ع��ام نحو 
معايري  وف����ق  اجل�����دد  ال��ت��دري�����ص��ي��ة 
االأكادميية  ال��ك��ف��اءة  ت��وؤك��د  و���ص��روط 
مع  يتما�صى  مب��ا  العملية  واخل����ربة 
للكليات  التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  طبيعة 

القائمة على التطبيق.
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  �صعادة  وت��اب��ع 
كليات  جم���م���ع  م���دي���ر  ال�����ص��ام�����ص��ي 
فعاليات  ����ص���ري  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
و  اجلدد  للطلبة  التعريفي  االأ�صبوع 

الطلبة  اإنهاء  دعم  يف  الكليات  جهود 
الإجراءات التحاقهم .

على  الطلبة  اإىل  بالتهنئة  وت��وج��ه 
ال��ت��ح��اق��ه��م ب��ال��ك��ل��ي��ات وك��ون��ه��م اأول 
انطالقة  مع  بالكليات  تلتحق  دفعة 
وتنفيذ  الرابع”  “اجليل  خ���ط���ة 
لاللتحاق  اجل��دي��دة  اال�صرتاتيجية 
ب��ال��ك��ل��ي��ات وال����ت����ي ت�����ص��م��ن��ت ثالث 
التميز  ت����راع����ي  ج����دي����دة  م�������ص���ارات 
وامليول  القدرات  واختالف  والكفاءة 
االأكادميية  ب��ني  وتنوعها  الطالبية 

واملهنية.
اأول  اليوم  اأ�صحت  الكليات  اأن  وب��ني 
بالدولة تعتمد  موؤ�ص�صة تعليم عايل 
كمناطق حرة اقت�صادية واإىل جانب 
الكفاءات  ت��خ��ري��ج  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا 
ال���ط���الب���ي���ة ومت��ك��ي��ن��ه��م ب���امل���ه���ارات 
تخ�ص�صاتهم  يف  ك��ق��ادة  االح��رتاف��ي��ة 
الأفكارهم  حا�صن  ه��ي  ال��ي��وم  ف��اإن��ه��ا 
وابتكاراتهم وداعمة لها لت�صنع رواد 

اأعمال امل�صتقبل.
اإىل  الطلبة اجل��دد  ال�صام�صي  ووج��ه 
�صرورة االهتمام باختيار التخ�ص�صات 
للتميز  وي��ط��م��ح��ون  تنا�صبهم  ال��ت��ي 
باأنهم  وع���ي  ع��ل��ى  ي��ك��ون��وا  واأن  فيها 
بناء  عملية  ملوا�صلة  امل�صتقبل  ره��ان 
والذي  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ص��اد  وتنمية 
القطاع اخلا�س جزء هام فيه  ميثل 
و�صرورة ا�صتثمار الفر�س التدريبية 
القطاع  هذا  املوجودة يف  والوظيفية 
ككفاءات  ف���ي���ه  ق���درات���ه���م  وت���اأك���ي���د 
والرتقي  العمل  قادرة على  اإماراتية 
فيه بتميز و قيادته بنجاح وتاأ�صي�س 

م�صاريعهم و�صركاتهم اخلا�صة.

امل��ال مدير  اأحمد  اأو���ص��ح  من جانبه 
كليات  اأن  الطالبية  ال�����ص��وؤون  اإدارة 
العام  ه��ذا  ا�صتقبلت  العليا  التقنية 
وطالبة  ط��ال��ب  اآالف   6 م���ن  اأك����رث 
اجلديدة  القبول  ا�صرتاتيجية  وف��ق 
والتي اعتمدت 3 م�صارات لاللتحاق 
الرابع”  “اجليل  خ��ط��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء 

و  فنية  قيادات  لتخريج  ت�صعى  التي 
فر�س  وتوفري  اأعمال  ورواد  �صركات 

تعليم للجميع.
تتما�صي  امل�صارات  اأن هذه  اإىل  واأ�صار 
االإماراتية  “املدر�صة  خم��رج��ات  م��ع 
امل�صرع” الذي  “امل�صار  ت�صمل  والتي 
ب��ه م��ن احل�صول  امل��ل��ت��ح��ق��ني  مي��ك��ن 

ع��ل��ى ����ص���ه���ادة ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف 3 
لتميزهم  ن����ظ����را  ف����ق����ط  �����ص����ن����وات 
التطبيقي”  “امل�صار  و  االأك���ادمي���ي 
على  احل�صول  م��ن  �صيمكنهم  ال��ذي 
البكالوريو�س باالإ�صافة اىل ال�صهادة 
االحرتافية العاملية املتخ�ص�صة وفقا 
“امل�صار  وك��ذل��ك  ال��درا���ص��ي  للمجال 

الفر�صة  مي��ن��ح  ال����ذي  االحرتايف” 
ن�صبة  ع��ل��ى  ح�صلوا  ال��ذي��ن  للطلبة 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  يف  امل���ائ���ة  يف   60
وميولهم  ق��درات��ه��م  وف��ق  لاللتحاق 
اأن���ه مت جتهيز  ال��درا���ص��ي��ة. واأو����ص���ح 
الكليات  مب���خ���ت���ل���ف  ال���ع���م���ل  ف������رق 
الطالبية  ال�������ص���وؤون  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

فعاليات  جن��اح  ل�صمان  واالأكادميية 
اجلدد  الطلبة  اجناز  ودعم  االأ�صبوع 
وتلبية  ت�صجيلهم  اإج�����راءات  ل��ك��اف��ة 
كافة احتياجاتهم ل�صمان جاهزيتهم 
لبدء الدرا�صة 25 اأغ�صط�س اجلاري 
الطلبة  م����ن  زم���الئ���ه���م  ك���اف���ة  م����ع 
متنوعة  �صبل  ت��وف��ري  ومت  ال��ق��دام��ى 
لتقدمي املعلومات للطلبة من خالل 
ال��ور���س وامل��ع��ار���س وك��ذل��ك ت�صهيل 

اإنهاء اإجراءات التحاقهم.
“االأ�صبوع  ف���ع���ال���ي���ات  وت�������ص���م���ن���ت 
التي  اجل����دد  للطلبة  التعريفي” 
ت��ق��ام ع��ل��ى م����دار االأ����ص���ب���وع اجل���اري 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��ت��ن��وع ما 
التوعوية  وال��ور���س  املحا�صرات  ب��ني 
م�صاحب  م��ع��ر���س  اىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
والتخ�ص�صات  ال������ربام������ج  ي����ق����دم 
وم�صتقبلها الوظيفي وكذلك تو�صيح 
الطالبية  ب��احل��ي��اة  املتعلقة  امل��ي��زات 
والطالبية  االأك��ادمي��ي��ة  واخل��دم��ات 
االإر�صاد  وم��راك��ز  الطلبة  وجمال�س 
تعريفهم  وكذلك  والتوظيف  املهني 

بربنامج العمل التطوعي.

عبداهلل بن �صامل القا�صمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

اأبوظبي يف  النقل  خدمات  لتعزيز  درهم  مليون   473

»الأ�صبوع التعريفي« بكليات التقنية يدعم جاهزية الطلبة للعام الدرا�صي اجلديد 

تت�سمن م�سابقة »التحدي« عرب »الن�ستغرام« 

�صرطة دبي تطلق حملة »يوم بال حوادث« للعام الثاين على التوايل
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عربي ودويل
لندن قلقة من توقيف موظف بقن�صليتها يف ال�صنيزعيمة هوجن كوجن تاأمل يف خمرج من الفو�صى 

•• هوجن كوجن-رويرتز:

اإنها  اأم�س  ك��وجن  ه��وجن  ك��اري الم زعيمة  قالت 
تاأمل اأن يكون االحتجاج ال�صلمي مطلع االأ�صبوع 
بداية م�صعى الإعادة الهدوء واأن توفر املحادثات 
للمدينة  خم�����رج  ال�����ص��ل��م��ي��ني  امل��ح��ت��ج��ني  م����ع 
من  االآالف  مئات  ال�صني.كان  حلكم  اخلا�صعة 
االأمطار  رغ���م  �صلميا  ت��ظ��اه��روا  ق��د  املحتجني 
الغزيرة يوم االأحد يف االأ�صبوع احلادي ع�صر من 

املظاهرات التي �صابها العنف يف اأحيان كثرية.
تكون  اأن  قلبي  �صميم  م��ن  “اأمتنى  الم  وق��ال��ت 
ونبذ  ال�����ص��الم  اإىل  املجتمع  ل��ع��ودة  ب��داي��ة  ه���ذه 

الإن�صاء  العمل  ف��ورا  “�صنبداأ  العنف«.واأ�صافت 
احلوار  هذا  ي�صتند  اأن  واأمتنى  للحوار.  من�صة 
اإىل ت��ف��اه��م م�����ص��رتك واح����رتام وي��ج��د خمرجا 
حلال هوجن كوجن اليوم«.ون�صب العنف يف يونيو 
حزيران ب�صبب م�صروع قانون معلق حاليا وكان 
�صي�صمح بت�صليم املجرمني امل�صتبه بهم يف هوجن 

كوجن اإىل الرب الرئي�صي ال�صيني ملحاكمتهم.
تقوي�س  ب�صاأن  خم��اوف  اال�صطرابات  واأججت 
“بلد واح���د  ت��ك��ف��ل��ه��ا ���ص��ي��غ��ة  ال���ت���ي  احل����ري����ات 
املعمول بها منذ عودة هوجن كوجن  ونظامني” 
ذلك  يف  مب���ا   1997 ع����ام  ال�����ص��ني  ح��ك��م  اإىل 

ا�صتقالل الق�صاء واحلق يف االحتجاج.

واأدت االحتجاجات اإىل ردود فعل حادة من بكني 
الواليات  بينها  من  اأجنبية،  دوال  اتهمت  التي 
امل��دي��ن��ة. وبعثت  ال��ت��وت��ر يف  ب��ت��اأج��ي��ج  امل��ت��ح��دة، 
التدخل  اأن  م��ن  وا���ص��ح  بتحذير  اأي�صا  ال�صني 
���ص��ب��ه ع�صكرية  ق����وات  ب��ال��ق��وة مم��ك��ن وجت����ري 

مناورات يف اإقليم �صنت�صن املجاور.
1.7 مليون �صخ�س �صاركوا  اإن  وقال منظمون 
يف احتجاجات ي��وم االأح��د وي�صري االإق��ب��ال على 
امل�صاركة اإىل اأن حركة االحتجاج ال تزال متلك 
امل�صاهد  ال��ن��ط��اق رغ���م  ت��اأي��ي��د وا���ص��ع��ة  ق���اع���دة 
ال��ف��و���ص��وي��ة االأ����ص���ب���وع امل���ا����ص���ي ع��ن��دم��ا احتل 

املحتجون املطار.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

قلقا  اأم�س  الربيطاين  ال�صوؤون اخلارجية  اأبدى مكتب 
ال�صني  ال�����ص��ل��ط��ات يف  ت��وق��ي��ف  ع��ن  ت��ق��اري��ر  اإزاء  ب��ال��غ��ا 
اأثناء  ك��ون��غ  ه��ون��غ  قن�صلية  يف  موظفيه  اأح���د  ال��ق��اري��ة 
كونغ  هونغ  يف  القن�صلية  املدينة.ورف�صت  اإىل  عودته 
ك�صف ا�صم املوقوف ومل تعط اأي تفا�صيل اإ�صافية، كما 

اأعلن م�صوؤول �صيني اأن “ال علم له” باالأمر.
اإت�س.كي-01  املحلي  االإخ��ب��اري  املوقع  تقرير يف  وك��ان 
قد اأورد اأن موظف القن�صلية كان قد توجه اإىل �صينزن 
باإقليم غوانغدونغ، والتي تبعد نحو 30 كلم عن هونغ 

كونغ، الجتماع عمل ليوم واحد يف 8 اآب اغ�صط�س لكنه 
مل يعد.واأعرب متحدث با�صم مكتب ال�صوؤون اخلارجية 
عن  تقارير  اإزاء  بالغ  “قلق  ع��ن  بيان  يف  والكومنولث 
توقيف اأحد اأفراد فريقنا يف اأثناء عودته من �صينزن اإىل 
هونغ كونغ«.واأ�صاف البيان “نحن ب�صدد تقدمي الدعم 
لعائلته وال�صعي للح�صول على مزيد من املعلومات من 
اإقليم غوانغدونغ وهونغ كونغ«.واأكدت �صرطة  �صلطات 
هونغ كونغ اأنها فتحت حتقيقا يف ق�صية اختفاء �صخ�س 
اآب/اأغ�صط�س.وقال املتحدث با�صم ال�صرطة كونغ   9 يف 
من  اإ���ص��ع��ار  اأي  نتلق  مل  االآن  ح��د  “اإىل  ت�صيونغ  وي��ن��غ 

�صلطات ال�صني القارية” ب�صاأن توقيفه يف ال�صني.

كل �سيء ثم نقي�سه
   االأ�صقر االآخر، وراء ترامب، هل ميكن اأن يكون اأ�صواأ يف ال�صيا�صة.

   اإنه رجل ولد يف بيئة جيدة، متّتع باأف�صل تعليم تقدمه بريطانيا لطبقتها 
�صيا�صي  ح�ّس  ول��ه  وم�صحك،  وج���ذاب،  للغاية،  ذك��ي  متحدث  وه��و  العليا، 

حاد.
   هذا عن ميزاته وخ�صاله، التي و�صعت، لالأ�صف، يف خدمة متلّون يقول 
دائًما كل �صيء ونقي�صه. كان بوري�س مع البقاء )يف االحتاد االأوروبي( قبل 
اأن ي�صبح بطل الربيك�صيت. يعك�س فكره �صكله: ربطة عنق ملتوية، �صعر 

غري مرتب، جوارب متباينة، وكلماته لها الغرابة نف�صها .
    عندما و�صلت ال�صرطة اإىل منزله يف 21 يونيو، وقد ا�صتنجد بها اجلريان 
القلقني من عنف خ�صام وجدال مع رفيقته كاري �صيموندز، اأوقف بوري�س 
فر�س  لندن،  عمدة  ك��ان  عندما  اأن��ه  لهم  ي��روي  وب��داأ  ال�صرطة،  جون�صون 
وذل��ك �صد  مك�صوفة  الطابقني اجلديدة  ذات  احلافالت  تكون  اأن  امكانية 
راأي بروك�صل، التي ترى اأن هذا االجراء خطري على ال�صحة. “لكننا متكنا 

روى بفخر رئي�س الوزراء لرجال ال�صرطة. من القيام بذلك”، 
   هذا هو بوري�س جون�صون، تالحظ الفاينن�صال تاميز، التي اأوردت احلكاية، 
لقد جتراأ على حتويل امل�صار جذريا: ال توجد حافالت بدون اأ�صقف ت�صري 

اليوم يف لندن؛ ومعركته �صد بروك�صل مل حتدث اأب��دا.   طفويل؟ غريب 
االأط��وار؟ مواهب لالإغواء. ولكن، طفويل وغريب االأط��وار، هل هذا جيد 

اأم �صيء لرئي�س للوزراء؟

النزلق اإىل الهاوية
   تذّكر ق�صية البا�س هذه بحالة اأخرى: خالل احلملة حول الربيك�صيت 
لعام 2016، ا�صتاأجر بوري�س جون�صون حافلة وجتول بها يف جميع اأنحاء 
البالد وقد كتب عليها بالبنط العري�س اأن مغادرة االحتاد �صتجلب 350 
390 مليون يورو[ يف االأ�صبوع، والتي  مليون جنيه ا�صرتليني [حوايل 

ميكن اإرجاعها اإىل �صناديق ال�صمان االجتماعي.
   احلقيقة، التي اكت�صفها الربيطانيون مبجرد بدء املحادثات مع بروك�صل، 
اأن اخل��روج لن يعيد اأي �صيء اإىل خزائن لندن، بل على العك�س  تتمثل يف 

يكلفهم املال.
   كل هذا يقول ب��اإن بوري�س ق��ادر على كل �صيء، مبا يف ذلك تغيري جلده 
مرة اأخرى، مع تعديالت �صكلية بحتة، لي�صرح اأن م�صودة اتفاق ترييزا ماي 

البغي�صة هي يف النهاية لي�صت �صيئة جدا، مبا اأنه هو الذي يختمها.
اأمامه. ان عدم االتفاق �صي�صع  مل��اذا يفعل ذل��ك؟ بب�صاطة الأن��ه ال خيار     

 10 واأي �صخ�س يجل�س يف  الهاوية،  ان��زالق نحو  املتحدة يف حالة  اململكة 
داونينغ �صرتيت يفهم اأن ذلك غري منطقي.

ت�صر�صل  لون�صتون  انتماءه  -ال��ذي يزعم  بوري�س جون�صون  اأن  واالأك��ي��د،     
اأغ��رق اقت�صاد ب��الده، واأع��اد فتح  ال��ذي  اأن ي��رتك �صورة الرجل  -ال يريد 
الرتاجيديا يف ايرلندا، ودفع ا�صكتلندا للقطيعة. الطفويل غريب االأطوار 

لن يجروؤ: �صيكون ت�صيربا�س.

حبل حول الرقبة
2015 الأن��ه ع��ار���س تدابري  ال��ي��ون��اين ع��ام  ال����وزراء     مت انتخاب رئي�س 
املركزي  وال��ب��ن��ك  )بروك�صل  ال�صريرة  ال��رتوي��ك��ا  فر�صتها  ال��ت��ي  التق�صف 
تاأكيد  اليوناين  ال�صعب  من  وطلب  ال���دويل(.  النقد  و�صندوق  االأوروب���ي 
تلك القطيعة عن طريق ا�صتفتاء فاز به. ثم، يف اليوم التايل، ذهب، وحبل 

امل�صنقة حول عنقه، لي�صت�صلم لالأ�صرار االأوروبيني.
   ملاذا؟ الأنه مل يكن لديه خيار. لقد فهم االأمر ملا ا�صتلم ال�صلطة و�صارت 
تلحق  كمعاناة  بكثري  اأ���ص��واأ  الغريك�صيت  ك��ان  لقد  اأم��ام��ه.  البلد  ح�صابات 

بال�صعب.
األيك�صي�س ت�صيربا�س عدو اأق�صى الي�صار، وطرده     منذئذ، اأ�صبح اخلائن 

الناخبون اليونانيون يف االنتخابات االأخرية. وخالل فرتة واليته، انتع�س 
االقت�صاد مرة اأخرى، وح�صاده عموما جيد، -اأف�صل يف كل االحوال مما لو 

ظلت احلكومة اليونانية ي�صارية، انظروا اإىل فنزويال.
   ملاذا ي�صتطيع دونالد ترامب القيام مبا ميليه عليه مزاجه؟ نظًرا حلجم 
الواليات املتحدة، وللدوالر، وا�صتقالل اقت�صادها، املفتوح قلياًل لال�صترياد 
ال�صوق  ال��دول االأوروبية منذ ثالثة عقود يف  والت�صدير، يف حني مت دمج 
امل�صرتكة.   من خالل قوته، يقوم ترامب مبا يريد، على االأقل يف البداية، 
�صيا�صته  اآث��ار  امل�صتثمرون يف  فيه  ي�صك  ال��ذي  الوقت  ب�صرعة  �صياأتي  حيث 

احلمائية، ن�صخته من “اأمريك�صيت. وها نحن تقريبا هناك.
    بقيت اليونان يف االحتاد االأوروبي، ومل تتمكن اململكة املتحدة من اخلروج 
بعد ثالث �صنوات من املحاولة، وها هي ممزقة اأكرث من اأي وقت م�صى، 

ويف طريقها اىل االنهيار متاما.
ك���ذب، وروى  ه���ذا. لقد  ك��ل  ذك��ي مب��ا يكفي ليفهم  وب��وري�����س جون�صون     
املحافظني،  حزب  داخل  االنت�صار  ليحقق  البهلوان،  بدور  وقام  الق�ص�س، 
ويتمكن من اجللو�س على كر�صي رئي�س الوزراء؟ ح�صًنا، ولكن االآن �صيكون 
ومواءمة  ���ص��ع��ره  ال��ع��ن��ق، ومت�صيط  رب��ط��ة  و���ص��ع  ال�����ص��روري حت�صني  م��ن 

جواربه.. فهذه املرة، االأمور جدية.

وحميطها  اإدلب  يف  الت�صعيد  من  اأ�صهر   4
•• بريوت-اأ ف ب:

بعد نحو اأربعة اأ�صهر من الت�صعيد الع�صكري يف �صمال غرب 
خان  مدينة  من  اأم�س  امل�صلحة  الف�صائل  ان�صحبت  �صوريا، 
تقدم  وق��ع  على  جنوبها  ومناطق  اال�صرتاتيجية  �صيخون 
اإىل  ع�صكرية  تعزيزات  تركيا  اإر���ص��ال  وغ��داة  النظام  لقوات 

املنطقة.
�صيطرة  حتت  واقعة  وحميطها  اإدل��ب  يف  مناطق  وتتعر�س 
فيها  وت��وج��د  ���ص��اب��ق��اً  ال��ن�����ص��رة  ال�����ص��ام جبهة  هيئة حت��ري��ر 
منذ  لت�صعيد  نفوذاً،  واأق��ل  للنظام  معار�صة  اأخ��رى  ف�صائل 
860 مدنياً،  اأك��رث من  ت�صبب مبقتل  اأبريل،  ني�صان  نهاية 
وف��ق امل��ر���ص��د ال�����ص��وري حل��ق��وق االإن�����ص��ان وب��ف��رار اأك���رث من 

400 األف �صخ�س.
منطقة اإدلب م�صمولة مع حميطها باتفاق رو�صي تركي منذ 
منزوعة  منطقة  اإقامة  على  ن�ّس   ،2018 �صبتمرب  اأيلول 
ال�صالح تف�صل بني مناطق �صيطرة قوات النظام والف�صائل. 
الهدوء  من  نوعاً  اأر���ص��ى  اأن��ه  رغ��م  تنفيذه  ي�صتكمل  لكن مل 

الأ�صهر.
يف �صباط/فرباير، بداأت قوات النظام ت�صّعد وترية ق�صفها 
املحاذية  واملناطق  اجلنوبي  اإدل��ب  ريف  خ�صو�صاً  للمنطقة 

قبل اأن تن�صم الطائرات الرو�صية لها الحقاً.
اأبريل،  ني�صان  ن��ه��اي��ة  يف  اأوج����ه  الع�صكري  الت�صعيد  وب��ل��غ 
860 مدنياً،  اأك��رث من  لي�صفر منذ ذلك احلني عن مقتل 
دفع  كما  االإن�صان.  حلقوق  ال�صوري  للمر�صد  ح�صيلة  وفق 
باأكرث من 400 األف �صخ�س اإىل النزوح نحو مناطق اأكرث 
اأماناً، خ�صو�صاً قرب احلدود الرتكية �صمااًل، بح�صب االأمم 

املتحدة.
ودعت الواليات املتحدة رو�صيا اإىل و�صع حد ل�”الت�صعيد”، 
ع�صكرية  ه��ج��م��ات  “جتنب  اىل  امل��ت��ح��دة  االأمم  دع���ت  فيما 
قاعدة حميميم  تعر�صت  مايو،  اأي��ار  ال�صاد�س من  اأك��رب«.يف 
منطقة  م��ن  اأطلقت  بال�صواريخ  لهجوم  ال�صورية  اجل��وي��ة 

ت�صيطر عليها هيئة حترير ال�صام، وفق مو�صكو.
بعد ثالثة اأيام، �صيطرت قوات النظام على قلعة امل�صيق يف 
ت�صتخدمها  الف�صائل  كانت  ما  غالباً  التي  حماة  حمافظة 

الإطالق ال�صواريخ على قاعدة حميميم، وفق املر�صد.
النظام  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  اتهمت  م��اي��و،  اأي���ار   17 يف 
امل�صت�صفيات  على  “هجوم متعمد ومنهجي”  ب�صن  ال�صوري 

واملن�صاآت الطبية.
يف حني  وحذرت االأمم املتحدة من خطر “كارثة اإن�صانية”، 

نفت رو�صيا ا�صتهداف مدنيني.

يف 22 اأيار مايو، حتدثت الواليات املتحدة عن “موؤ�صرات” 
اإىل احتمال �صن قوات النظام هجوماً بالكلور. واأكدت باري�س 
يف ال�28 من ال�صهر ذاته اأنها متلك “موؤ�صراً اإىل ا�صتخدام 
اإمكانية  دون  من  ولكن  اإدلب”،  منطقة  يف  كيميائي  �صالح 

“التحقق” من ذلك.
“هيومن  ات��ه��م��ت منظمة  ي��ون��ي��و،  ال��ث��ال��ث م��ن ح��زي��ران  يف 
رايت�س ووت�س” دم�صق ومو�صكو با�صتخدام “اأ�صلحة حمظورة 
حارقة  واأ���ص��ل��ح��ة  ع��ن��ق��ودي��ة  “قنابل  اإىل  م�����ص��رية  دولياً”، 
وبراميل متفجرة” اأُلقيت على “مناطق ي�صكنها مدنيون«.
ت�صاعدت وترية الغارات الدامية تدريجياً، م�صتهدفة ب�صكل 
فيما  ال�صمايل،  ح��م��اة  وري���ف  اجلنوبي  اإدل���ب  ري��ف  اأ�صا�صي 

تركزت املعارك امليدانية يف ريف حماة ال�صمايل.
اأرب��ع��ني مدنياً يف  اأك��رث من  اأي��ار/م��اي��و، قتل  28 و29  بني 
حمافظتي اإدلب وحلب. يف 15 حزيران/يونيو، ق�صى 45 
�صخ�صاً على االأقل بينهم ع�صرة مدنيني يف غارات ومعارك. 
واأ�صفر  اإ�صعاف  �صيارة  الق�صف  ا�صتهدف  الع�صرين منه،  ويف 
العام  االأم��ني  ن��ّدد  متوز/يوليو،   12 قتياًل.يف  ع�صرين  عن 
بعمليات  “ب�صدة”  غ��وت��ريي�����س  اأن��ط��ون��ي��و  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 

الق�صف التي ت�صتهدف “من�صاآت طبية وطواقم طبية«.
جمل�س  يف  النتقادات  رو�صيا  تعر�صت  متوز/يوليو،   19 يف 

االأمن. و�صدد م�صاعد االأمني العام لالأمم املتحدة لل�صوؤون 
االن�صانية مارك لوكوك على �صرورة “وقف املجزرة«.

املر�صد،  وف��ق  ورو�صية،  �صورية  غ��ارات  ت�صببت  يومني،  بعد 
م��ت��ط��وع يف  ال���دي���اب، وه���و  اأن�����س  بينهم  م��دن��ي��اً   18 مبقتل 
تعاون  وفيديو  فوتوغرايف  وم�صور  البي�صاء  اخلوذ  منظمة 

مع وكالة فران�س بر�س.
وا�صتمرت الوترية نف�صها لي�صفر الق�صف عن �صقوط قتلى 

يف �صفوف املدنيني واملقاتلني ب�صكل �صبه يومي، فيما كانت 
النظام  ق���وات  �صيطرة  م��ن��اط��ق  ب��ا���ص��ت��ه��داف  ت���رّد  الف�صائل 

القريبة، موقعة ع�صرات القتلى اأي�صاً.
يف 26 متوز/يوليو، ندّدت املفو�صة العليا حلقوق االإن�صان يف 
االأمم املتحدة مي�صيل با�صليه ب�”المباالة” املجتمع الدويل 
ومدار�س  م�صت�صفيات  بينها  مدنية  اأه����داف  ���ص��رب  ح��ي��ال 

واأ�صواق.

ميزاته وخ�ساله لن ت�سفعا له:

بوري�س جون�صون لن ي�صبح ترامب، بل ت�صيربا�س...!
•• الفجر - اإريك لو بو�شيه 

– ترجمة خرية ال�شيباين
هل �سي�سبح بوري�س جون�سون, دونالد 
ترامب الذي يج�سد ما يقول تقريًبا, 

فعل  الذي  ت�سيربا�س,  األيك�سي�س  اأو 
عك�س ما وعد به؟

ـــــوزراء  ــخــرج رئــيــ�ــس ال ــُي ــس    هـــل �
الربيطاين اجلديد بالده من الحتاد 

الأوروبي يف 31 اأكتوبر, وكما يقول, 
دون اتفاق اإذا لزم الأمر, اأو �سيدخل, 
بعد نباحه طوال ال�سيف, اىل ماأواه 
دون ع�س, ويقبل بالتفاق الذي مت 

التفاو�س عليه مع بروك�سل, هو الذي 
ي�سجب “�سروطه القرطاجية”؟

   لقد قدم توين بلري, رئي�س احلكومة 
على  �سيوقع  اإنــه  جوابه:  ال�سابق, 

للحقيقة,  اختبار  يف  اأو,  ال�سفقة, 
�سيدعو اإىل اإجراء ا�ستفتاء جديد.

هــو  ـــون  ـــس ـــ� جـــون ــــة:  اخلــــال�ــــس    
ت�سيربا�س.

- حجم الوليات املتحدة وا�صتقالل اقت�صادها ي�صمحان لرتامب بالقيام بكل ما ميليه عليه مزاجه

- بات على بوري�س و�صع ربطة عنق ومت�صيط �صعره ومواءمة جواربه، فهذه املرة الأمور جدية

- مت انتخاب ت�صيربا�س لأنه عار�س �صيا�صة التق�صف، 
لكنه يف النهاية ا�صت�صلم لالأوروبيني الأ�صرار

- بوري�س قادر على كل �صيء، مبا يف ذلك تغيري جلده 
مرة اأخرى، مع تعديالت �صكلية بحتة

جون�صن لن يكون ترامب ت�صيربا�س  وتراجيديا اليونانية
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ناقلة نفط مثار خالف  اإنها مل تتلق طلبا من  اليونان ام�س  قالت 
فيما حذرت  اأح��د موانئها  للر�صو يف  املتحدة  وال��والي��ات  اإي���ران  بني 

وا�صنطن اأثينا من م�صاعدة ال�صفينة.
وغادرت الناقلة اأدري��ان داريا 1، التي كانت تعرف با�صم جري�س 1، 
ال�صفن  تتبع  بيانات  واأظ��ه��رت  اآب.  اأغ�صط�س   18 ي��وم  ط��ارق  جبل 
اليوم الثالثاء اأن ال�صفينة متجهة اإىل ميناء كاالماتا اليوناين على 
ال�صاحل اجلنوبي لبيلوبونيز ومن املقرر اأن ت�صل يوم 26 اأغ�صط�س 
تبحر  “ال�صفينة  اليونانية  ال�صحن  وزارة  با�صم  متحدث  اآب.وق���ال 
ب�صرعة منخف�صة وال يوجد اإعالن ر�صمي بعد عن اأنها �صت�صل اإىل 

كاالماتا«.

املتحدة  ل��الأمم  ال�صامية  واملفو�صية  بنجالد�س  اإن  م�صوؤولون  ق��ال 
ل�صوؤون الالجئني بداأتا اأم�س الت�صاور مع اأكرث من ثالثة اآالف من 
اإىل  العودة  يف  يرغبون  كانوا  اإذا  ما  لتحديد  الروهينجا  الالجئني 
ميامنار مع تد�صني حماولة جديدة الإعادتهم.كان اأكرث من 730 
األفا من الروهينجا قد فروا من والية راخني اإىل بنجالد�س املجاورة 
االأمم  ق��ال��ت  حملة   2017 اآب  اأغ�صط�س  يف  اجل��ي�����س  ق���اد  اأن  ب��ع��د 
من  كثري  ويرف�س  اجلماعية”.  االإب���ادة  “بنية  كانت  اإن��ه��ا  املتحدة 
العنف.وقالت  من  املزيد  مواجهة  خ�صية  مليامنار  العودة  الالجئني 
ال�صلطات اإن ميامنار اأجازت عودة 3450 الجئا من قائمة قدمتها 
بنجالد�س وت�صم اأكرث من 22 األفا.وقالت لويز دونوفان املتحدثة 
بازار  الالجئني يف منطقة كوك�س  ل�صوؤون  ال�صامية  املفو�صية  با�صم 
النوايا«.واأ�صافت  ا�صتطالع  عمليات  ال��ي��وم  “تبداأ  بنجالد�س  يف 
واملفو�صية  بنجالد�س  حكومة  “�صتطلب  ل��روي��رتز  ت�صريحات  يف 
ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني معا من هوؤالء الالجئني 
التقدم ومناق�صة خيار العودة«.وقالت اإن املفو�صية �صتجري مقابلة 
مغلقة ثانية مع من يبدون رغبة يف العودة كي تتبني نواياهم وتتاأكد 
“�صنطلب منهم ملء طلب طوعي  قائلة  القرار طوعي.وم�صت  اأن 
الالجئني  اإغاثة  جلهات  ممثال  اإن  حكومي  م�صوؤول  بالعودة«.وقال 
مفو�س  القلم  اأب��و  حممد  املقابلتني.وقال  �صيح�صر  بنجالد�س  يف 
هاتفي  ات�صال  يف  لديارهم  واإعادتهم  الالجئني  الإغاثة  بنجالد�س 
“بداأت املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني مقابلة 
الرتانزيت  “مراكز  ال��ق��ائ��م��ة«.واأ���ص��اف  على  امل��درج��ني  الروهينجا 
اخلمي�س«. ي��وم  الرتحيل  لبدء  جاهز  �صيء  كل  النقل...  ومن�صاآت 
الدويل  االأم���ن  جمل�س  يعقد  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اإن  دبلوما�صيون  وق��ال 
والواليات  االأربعاء بطلب من فرن�صا وبريطانيا  جل�صة مغلقة غدا 
اإىل  اأحدث خطة الإع��ادة الالجئني  واأملانيا وبلجيكا ملناق�صة  املتحدة 

ميامنار.

قال م�صوؤولون اأفغان ام�س اإن عدد امل�صابني يف تفجريات مبدينة 
جالل اباد ارتفع اإىل 123 م�صابا بعد يوم من انفجار 14 قنبلة 

يف �صاحات عامة واأ�صواق ومطاعم خارجية باملدينة ال�صرقية.
تنظيم  ل��ك��ن  ال��ه��ج��م��ات  ع��ن  م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا  ج��م��اع��ة  اأي  تعلن  ومل 
املتاخمة  املنطقة  يف  ين�صطان  طالبان  وحركة  االإ�صالمية  الدولة 

لباك�صتان.
وقال جولزاده �صاجنار وهو م�صوؤول بقطاع ال�صحة يف جالل اباد 
التي حدثت  اإن��ه مل ترد تقارير عن �صقوط قتلى يف االنفجارات، 

فيما كانت البالد حتتفل بالذكرى املئة ال�صتقاللها.
واأ���ص��ف��ر ت��ف��ج��ري ان��ت��ح��اري ا���ص��ت��ه��دف ح��ف��ل زف����اف يف ك��اب��ول عن 
الدولة  تنظيم  واأعلن  ال�صبت.  يوم  االأق��ل  �صخ�صا على   63 مقتل 

االإ�صالمية امل�صوؤولية عن هذا الهجوم.

عوا�شم

�أثينا

كابول

د�كا

تركيا ترف�س موقع املراقبة 
يف �صمال �صوريا  

•• اأنقرة-رويرتز:

قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س اأوغلو اأم�س اإن بالده لن تنقل 
موقع املراقبة الع�صكري يف �صمال غرب �صوريا بعد اأن تعر�س رتل لهجوم 

من اجلي�س ال�صوري اأثناء حماولة الو�صول للموقع.
وذكرت وزارة الدفاع الرتكية اأن �صربة جوية على الرتل الع�صكري الرتكي 
نقطة  �صوب  جنوبا  االآليات  حترك  مع  مدنيني  ثالثة  مقتل  عن  اأ�صفرت 

املراقبة.
وقال جاوي�س اأوغلو لل�صحفيني يف اأنقرة “يف الوقت الراهن ال ننوي نقل 
هذا )املوقع( اإىل مكان اآخر... �صيوا�صل مهمته”، م�صيفا اأنه يجرى اتخاذ 

التدابري االأمنية والع�صكرية الالزمة.
واملوقع واحد من 12 موقعا اأقامتها تركيا يف �صمال غرب �صوريا مبوجب 
القتال يف �صمال غرب �صوريا.  اإىل خف�س  واإي��ران يهدف  اتفاق مع رو�صيا 
وتدعم مو�صكو وطهران حكومة الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد بينما تقدم 

تركيا الدعم لبع�س مقاتلي املعار�صة يف املنطقة.
وذكر جاوي�س اأوغلو اأن تركيا على توا�صل مع رو�صيا “على كل امل�صتويات” 
بعد حادث اأم�س االأول لتطبيق وقف الإطالق النار يف حمافظة اإدلب ب�صمال 

غرب البالد.
واأ�صاف “�صنقوم بكل ما يلزم من اأجل اأمن جنودنا ومواقع املراقبة«.

اأربعة  قبل  املنطقة  يف  الع�صكرية  عملياتها  ال�صورية  احلكومة  و�صعدت 
اأ�صهر. واأ�صفرت العملية عن مقتل املئات واأجربت مئات االآالف على النزوح 

�صوب احلدود الرتكية.
وتخ�صى تركيا من اأن يوؤدي القتال اإىل تدفق مزيد من الالجئني ال�صوريني، 

الذين يعي�س 3.6 مليون منهم يف تركيا بالفعل.
االأول،  اأم�س  الذي تعر�س لهجوم  الرتل  اأن  الدفاع الرتكية  وذكرت وزارة 
اأر�صل لالإبقاء على طرق االإم��دادات مفتوحة وتاأمني موقع املراقبة الذي 

قد ي�صبح معزوال ب�صبب هجوم اجلي�س ال�صوري.

احتمال ح�سول حزبه على 5 مقاعد برملانية جديدة

هل يكون ليربمان �صانع امللوك اجلديد يف اإ�صرائيل؟

•• اجلزائر-اأ ف ب:

�صهد يوم 22 �صباط/فرباير نزول اأعداد من 
اجلزائريني اإىل ال�صارع وال �صيما يف العا�صمة 
ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ت��ظ��اه��رات حم��ظ��ورة م��ن��ذ 18 
عاما، مطلقني حركة احتجاجية غري م�صبوقة 
ال تزال حتتفظ بزخمها بعد مرور �صتة اأ�صهر 

غري اأنها ت�صطدم اليوم بت�صّلب النظام.
اأن  م���وؤخ���را  االأم���ن���ّي���ة  ال���درا����ص���ات  راأى م��ع��ه��د 
بكثري  اأك��رث  “حققوا  اجلزائر  يف  املتظاهرين 

مما كان العديد من املراقبني يتوقعون«.
للحركة االحتجاجّية كان  الرئي�صي  واالإجن��از 
 2 يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  ا�صتقالة 
ني�صان اأبريل بعد بقائه يف احلكم ع�صرين عاما 
ويف وقت كان يتوّجه اإىل والية رئا�صية خام�صة 
بدت �صبه موؤكدة، و�صكلت حتمّية ا�صتمراره يف 
مّت  كما  الو�صع.  اأ�صعلت  التي  ال�صرارة  احلكم 
ك��ان م��ن غري  ال�صخ�صيات  اع��ت��ق��ال ع��دد م��ن 
�صيا�صّيني  م��ن  ع��ه��ده،  يف  بها  امل�صا�س  ال����وارد 
بالف�صاد  �صبهات  حولهم  حت��وم  اأعمال  ورج��ال 
اأن احل���راك مل يحّقق  منذ وق��ت ط��وي��ل.غ��ري 
تغيري  نحو  تقّدم  اأي  بوتفليقة  ا�صتقالة  منذ 
ال�صلطة الذي يطالب به، وال يزال “النظام” 
اجلزائري  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  وب��ات  قائما. 
ال��ف��ري��ق اأح��م��د ق��اي��د ���ص��ال��ح ه��و م��ن مي�صك 
اأُ�صعف موقعه يف عهد  بعدما  بال�صلطة  فعليا 

بوتفليقة.
غري اأن هذا النظام يواجه اليوم جمتمعا اأدرك 
حرية  وا�صتعاد  يّتحد،  ح��ني  اجلماعية  قوته 

تعبري.
وقال االأ�صتاذ اجلامعي اجلزائري حممد هناد 
موؤ�ص�صات  داخل  ذلك  الكلمة، مبا يف  “حترير 

دة” للحركة  الدولة” هو من “املكت�صبات املوؤكُّ
العلوم  اأ�صتاذة  ذكرت  جهتها  االحتجاجية.من 
ال�صيا�صية يف جامعة اجلزائر لويزة دري�س اآيت 
مل  ما  يعون  “باتوا  اجلزائريني  اأن  حمادو�س 
اإىل  بتطلعاتهم  وارتقوا  �صيا�صيا،  مقبوال  يعد 

م�صتوى غري م�صبوق واأدركوا قوة التعبئة«.
مع  “م�صاحلة  ح�����ص��ول  اإىل  اأ����ص���ارت  ك��ذل��ك 
وانتهاء  امل�صتقبل”  وم���ع  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال�����ص��اأن 
بني  كما  االأج��ي��ال  ب��ني  االعتيادي”  “ال�صرخ 
ال��ن�����ص��اء وال��رج��ال.ي��ب��دو ال��و���ص��ع م��ن��ذ ب�صعة 
اأ�صابيع يف جمود تام. واأو�صح معهد الدرا�صات 
احلكومة  ج��ه��ود  حققته  م��ا  “كل  اأن  االأم��ن��ي��ة 
الإخ���م���اد غ�����ص��ب ال�����ص��ع��ب م���ن خ����الل تدابري 
�صغرية تبقى ب�صكل اأ�صا�صّي رمزية اأّنها عّززت 

املطالبة بتغيري اأكرث �صمولية«.ويرى الفريق 
اأحمد قايد �صالح الذي بات الرجل القوي يف 
للحراك  اجلوهرية”  “املطالب  اأن  اجل��زائ��ر، 
اأنه مل يعد  ما يعني  “تامة”،  لقيت ا�صتجابة 

يرى مربرا ال�صتمرار االحتجاجات.
رف�صا  يرف�س  زال  ما  النظام  اأن  ال��واق��ع  لكن 
ال�صلطة  تفكيك  وهو  املحوري،  املطلب  قاطعا 
ال��ق��ائ��م��ة واإن�������ص���اء ه��ي��ئ��ات ان��ت��ق��ال��ي��ة، وكذلك 
بوتفليقة ودعموه  رافقوا  الذين  رحيل جميع 
تقبل  ال  ال�����ص��ل��ط��ات  اأن  ال�����ص��ل��ط��ة.غ��ري  ع���ن 
انتخابات  ت��ن��ظ��ي��م  م�����ص��األ��ة  مب��ن��اق�����ص��ة  ���ص��وى 
لبوتفليقة،  خلفا  ت��ف��رز  اأن  يفرت�س  رئا�صية 
وه���و ب��ن��ظ��ره��ا احل���ل ال��وح��ي��د الإخ�����راج البلد 
مع  فيه  يتخبط  ال��ذي  الد�صتوري  امل���اأزق  م��ن 

ا�صتحالة تنظيم االنتخابات التي كانت مقررة 
ب��االأ���ص��ا���س يف 4 مت��وز/ي��ول��ي��و امل��ا���ص��ي، وذلك 
اأي مر�ّصح.و �صدد الرئي�س املوقت  لعدم وجود 
عنه  �صدرت  ر�صالة  يف  �صالح،  بن  القادر  عبد 
الوطني  اليوم  “اإحياء  ملنا�صبة  االإثنني  م�صاء 
اأّن  على  يتفق  “اجلميع  اأّن  على  للمجاهد”، 
م�صلك احلوار وحده الكفيل بتجاوز االأو�صاع 
اآخ���ر. ح��ل  الأي  �صمني  رف�����س  يف  احلالية”، 

ويرف�س احلراك من جهته اأن يجري “النظام 
هم على مدى  القدمي” اأي انتخابات بعدما اتُّ
عقود بالتزوير. ويبقى املتظاهرون حتى االآن 
متحدين حول هذا املطلب. وقالت دري�س اآيت 
حمادو�س اإن اجلزائريني “يرف�صون انتخابات 

تاأتي بن�صخة عن النظام ذاته«.

القبول  ع��ل��ى  امل��ح��ت��ج��ني  ويف حم��اول��ة حل��م��ل 
ال��ن��ظ��ام مب�صاألة  ع��ه��د  رئ��ا���ص��ي��ة،  ب��ان��ت��خ��اب��ات 
حتديد �صروطها وكيفياتها اإىل هيئة م�صتقلة 
خا�صة، لكنها جتد �صعوبة يف اكت�صاب �صرعية، 

ويندد بها املتظاهرون كل يوم جمعة.
من  اأي  اإىل  ر���ص��ال��ت��ه  يف  ���ص��ال��ح  ب��ن  ي�صر  ومل 
هيئة  وع���د  ك���ان  ال��ت��ي  التهدئة”  “اإجراءات 
كان  والتي  ملهمتها،  ت�صهياًل  بدرا�صتها  احل��وار 

اجلي�س رف�صها رف�صاً قاطعاً.
ال�صعب  م���ن  اأن�����ه  ع��ل��ى  امل���راق���ب���ون  وي��ج��م��ع 
يف  االأح���داث  �صتتخذه  ال��ذي  باملنحى  التكهن 
اإىل  االأمنية  الدرا�صات  معهد  ولفت  اجلزائر. 
امل����اأزق بني  ا���ص��ت��داد  م��ع  ي����زداد  “الغمو�س  اأن 
احلركة االحتجاجية واحلكومة«.وراأى حممد 
�صتتوقف على عدة عوامل  “النتيجة  اأن  هناد 
وعنا�صر غري متوقعة خارجة عن ال�صيطرة«.
اأنها  التعبئة بقيت قوية، ولو  اأن  املوؤّكد  االأم��ر 
انح�صرت قليال مع القيظ والعطلة ال�صيفية. 
ويبدو رهان ال�صلطة على تراجع احلركة من 
�صيء ي�صري  “كل  اليوم.وقال هناد  الوهم  باب 
من غري اأن  اإىل اأن هذه احلركة لن تتوقف”، 
اللجوء  النظام”  تعّنت  مواجهة  “يف  ي�صتبعد 
العام  “االإغالق  اأخرى من قبيل  اإىل عمليات 
ما  اإىل  امل��دين  الع�صيان  واأعمال  واالإ�صرابات 
من  عنيفا  تدخال  كثريون  هنالك«.وي�صتبعد 
اجلي�س على غرار ما ح�صل عام 1988 خالل 
االح��ت��ج��اج��ات احل��ا���ص��دة ال��ت��ي ف��ت��ح��ت الباب 
للتعددية ال�صيا�صية، اأو عام 1992 عند تعليق 
االنتخابات  نتائج  واإلغاء  االنتخابية  العملية 
الت�صريعية ملنع فوز اجلبهة االإ�صالمية لالإنقاذ 
فيها.ويف ظل هذه الظروف، قد ي�صتمر املاأزق 

طويال.

اجلزائر  يف  مباأزق  وال�صلطة  احلراك  التظاهرات..  من  6 اأ�صهر 

•• مدريد-اأ ف ب:

�صباح  الكربى  كناريا  يف  املحلية  ال�صلطات  اأعلنت 
االإ�صبانية  اجلزيرة  يجتاح  ال��ذي  احلريق  اأن  ام�س 
منذ ال�صبت قد تباطاأ ليل االإثنني-الثالثاء بف�صل 

تراجع �صرعة الرياح.
املحلية  احلكومة  رئي�س  اأطلقها  تغريدة  يف  وج��اء 
توري�س  فيكتور  اأنخل  الكناري  اأرخبيل  منطقة  يف 
“وفق تقنيني زاروا املنطقة هذه الليلة، احلريق قد 

تباطاأ وتراجعت قّوته«.
اأنطونيو  الكربى  كناريا  جزيرة  يف  امل�صوؤول  وق��ال 
مورالي�س ملحطة “كادينا �صريا” االإذاعية “حل�صن 
احل��ظ ه���داأت ال��ري��اح. وب��ال��ت��ايل فقد ك��ان��ت الليلة 

جّيدة جدا خالفا ملا كنا نتوّقعه«.
متنزه  على  احلريق  “تداعيات  اأن  امل�صوؤول  واأو�صح 
يف  ت��ق��ع  �صنوبر  غ��اب��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���و  تامادابا”، 
اأرا���س حرجية يف جزيرة كناريا الكربى “اأقل مما 
“مل  اأن احلريق  م�صيفا  االأمر”،  ب��ادئ  نخ�صى  كنا 

يتمدد اإىل حممية اإيناغوا الطبيعية«.

واأو����ص���ح م��ورال��ي�����س اأن احل��ري��ق يف امل��ت��ن��زه ك���ان يف 
الغالب “�صطحيا و�صعيفا«.

من  لبع�س  ُي�صمح  اأن  ميكن  اإن���ه  م��ورال��ي�����س  وق���ال 
اإىل  بالعودة  اإج��الوؤه��م  مت  الذين  االأ�صخا�س  اآالف 

مناطقهم اإذا ا�صتمر حت�صن االأو�صاع.

نحو  ت�صرر  االإث��ن��ني  اأع��ل��ن��ت  ق��د  ال�صلطات  وك��ان��ت 
اآالف ه��ك��ت��ار م��ن االأرا����ص���ي ج���راء احلريق  ع�����ص��رة 
عامل  األ��ف  نحو  ن�صر  مت  ال�صبت.وقد  منذ  امل�صتعر 
تخ�صي�س  مت  كما  احلريق  ملكافحة  واإغ��اث��ة  اإط��ف��اء 

نحو 15 طائرة ملكافحة النريان.

�صريالنكا تعني قائدا جديدا للجي�س  
•• كولومبو-رويرتز:

قائدا  �صيلفا  �صافندرا  �صريي�صينا  مايرثيباال  ال�صريالنكي  الرئي�س  عني 
للجي�س مما اأثار انتقادات حادة من الواليات املتحدة واالأمم املتحدة ب�صاأن 

تعيني �صابط متهم بانتهاك حقوق االإن�صان يف هذا املن�صب.
�صد  باجلي�س  فرقة  ق��ي��ادة  يف  النجاح  ف�صل  ع��ام��ا(   55( ل�صيلفا  وُي��ع��زى 
االأخ��رية من احلرب  املرحلة  اي��الم يف  تاميل  من�صقي جبهة من��ور حترير 
ولقى  كبريا.  ج��دال  اأث��ار  انت�صاره  عاما.ولكن   26 ا�صتمرت  التي  االأهلية 
اآالف املدنيني حتفهم يف املراحل االأخ��رية من ال�صراع امل�صلح مبا يف ذلك 
يف مناطق كانت احلكومة قد اأعلنتها “مناطق عدم اإطالق نار” وتعر�صت 
لق�صف متوا�صل من اجلي�س مبا يف ذلك امل�صت�صفيات.واتهمت جلنة باالأمم 
�صيلفا بقتل متمردين عزل خارج نطاق  يراأ�صها  التي كان  الفرقة  املتحدة 
القانون يف االأ�صبوع االأخري من احلرب التي انتهت يف 2009 وبالتعذيب 
�صيلفا  �صيلفا هذه االتهامات. وكان  اأثناء احتجازهم.ونفى  للنا�س  املمنهج 
قد ان�صم للجي�س يف 1984 وتوىل رئا�صة اأركان اجلي�س منذ يناير كانون 
مي�صيل  االإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املتحدة  االأمم  مفو�صة  الثاين.وقالت 
با�صليه يف بيان يوم االثنني “اأ�صعر بقلق عميق من تعيني اللفتنانت جرنال 
االتهامات  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�صريالنكي  للجي�س  ق��ائ��دا  �صيلفا  �صافندرا 
االإن�صان  حلقوق  ج�صيمة  انتهاكات  بارتكاب  ولقواته  له  املوجهة  اخلطرية 

الدولية والقانون االإن�صاين خالل احلرب«.

�صلطات كناريا تعلن تباطوؤ احلريق  

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

املناورات ال�صيا�صية �صائعة يف اإ�صرائيل، ولكن 
اأف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان، وزي���ر ال��دف��اع ال�صابق، 
ح��ق��ق ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو جن��اح��اً ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��اً يف 

مناوراته. 
وي�����ص��ري ج��و���ص��وا م��ي��ت��ن��ي��ك، م��را���ص��ل جملة 
من  مونيتور”  ���ص��اي��ن�����س  “كري�صتيان 
 ،2004 ع��ام  منذ  الفل�صطينية  االأرا����ص���ي 
اإىل ليربمان، 61 عاماً، ب�صفته كان، طيلة 
اأ���ص��ا���ص��ي��اً يف اجل��ن��اح اليميني  ع��ق��ود، الع��ب��اً 
االإ�صرائيلي، وحليفاً لرئي�س الوزراء بنيامني 
نتانياهو. وقد بنى هذا املهاجر من االحتاد 
مت�صدد  �صورة  لنف�صه  القدمي  ال�صوفييتي 

مييني وقومي متطرف. 
“فورين  م�����وق�����ع  يف  م���ي���ت���ن���ي���ك،  ول�����ف�����ت 
لتمكن ليربمان، يف هذه الدورة  بولي�صي”، 
االن��ت��خ��اب��ي��ة، وه���ي ال��ث��ان��ي��ة يف اإ���ص��رائ��ي��ل يف 
كبطل  نف�صه  ت�صمية  اإع��ادة  من  اأ�صهر،  �صتة 
للعلمانية االإ�صرائيلية، وكح�صن منيع �صد 
اأو احل��ري��دمي، ال��ذي��ن �صيطر  االأ���ص��ول��ي��ني، 
تتعلق  ق�صايا  على  ال�صيا�صيون  ممثلوهم 

بالدين والدولة. 
وح�صب كاتب املقال، �صاعد ذلك املوقف حزب 
ا�صتمالة  على  بيتنا”  “اإ�صرائيل  ليربمان 
التقليدية من  دائ��رت��ه  خ���ارج  م��ن  ن��اخ��ب��ني 

فيهم  مبن  بالرو�صية،  ناطقني  اإ�صرائيليني 
ناخبون من الو�صط وحتى من امليالني اإىل 

الي�صار. 
ا�صتطالعات  لو �صدقت  اإن��ه  الكاتب  ويقول 
الراأي، لرمبا اأ�صبح ليربمان ذا نفوذ وا�صع 
عند فرز االأ�صوات يف ال�صهر املقبل، ما ي�صمح 
له بتقرير ما اإذا كان نتانياهو �صيح�صل على 

فرتة حكم اأخرى كرئي�س للوزراء.
حتالف  ت�صكيل  يعار�س  اإن��ه  ليربمان  وق��ال 
يف�صله  ما  نوعية  من  �صيق،  وديني  مييني 
من  نف�صه  ليربمان  ف�صل  وكما  نتانياهو) 
ق��ب��ل(. وت���ب���ادل ال���رج���الن ان��ت��ق��ادات الذعة 
 17 يف  ال��ت�����ص��وي��ت  ت�صبق  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  يف 
تناف�س  اأ�صر�س  يعد  فيما  اأيلول(،  �صبتمرب) 

انتخابي ت�صهده اإ�صرائيل. 
لكن يعتقد بع�س املحللني اأن ليربمان ذاته 
 – ل��ل��وزراء  رئي�صاً  يكون  اأن  يف  فعلياً  يرغب 
من  تقربه  قد  �صيا�صية  ر�صالة  اكت�صف  وقد 

ذلك الهدف. 
العلمانيني  من  ح�صد  اأم��ام  ليربمان  وق��ال 
يف  انتخابي  ح��دث  يف  التقوا  االإ�صرائيليني، 
االإكراه  “نرف�س  اأب��ي��ب:  ت��ل  �صواحي  اأح��د 
الديني. ونوؤمن بحق احلياة وترك االآخرين 

يعي�صون حياتهم«. 
ليربمان  حت����ول  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي�����ص��ري 
ب�����داأ ب��ع��د ال��ت�����ص��وي��ت االأخ������ري، يف اأب���ري���ل) 

حتالف  يف  ال��دخ��ول  رف�س  عندما  ني�صان(، 
اأغلبية  على  احل�����ص��ول  رغ��م  نتانياهو،  م��ع 
اأح����زاب ميينية ودي��ن��ي��ة. وقد  م��ري��ح��ة م��ن 
اأبدى تذمره من مراعاة نتانياهو ال�صديدة 
اإعفاءات  ب�صاأن  الدينية  ال�صيا�صية  لالأحزاب 
من اخلدمة الع�صكرية لطالب معهد ديني 
يفر�س  ب��ل��د  يف  ���ص��ائ��ك��ة  – ق�صية  اأ����ص���ويل 
التجنيد االإلزامي على كل من بلغ الثامنة 
غالبية  نتانياهو  فقد  عندما  وهكذا  ع�صر. 
برملانية وخاف من اأن ينجح برملاين اآخر يف 
ت�صكيل ائتالف حكومي، رتب حلل الربملان 

اأي����ار(، ودع���ا النتخابات  اجل��دي��د يف م��اي��و) 
جديدة. 

ومنذ ذلك احلني، يعلن ليربمان معار�صته 
االأح���زاب  م��ع  نتانياهو  لتحالف  ال�����ص��دي��دة 
الدينية التي ا�صتهر نتانياهو باالإ�صارة اإليها 
وحتذر  الطبيعيون”.  �صركاوؤه”  اأنها  على 
اإعالنات حملته االنتخابية من اأن اإ�صرائيل 
نتانياهو  ويتهم  يهودية،  دول��ة  اإىل  حتولت 
بتقدمي اإكراميات ل�صا�صة متدينني بداًل من 
اإنفاق املال على الرعاية االجتماعية والنقل 

والبنية التحتية والرعاية ال�صحية. 
وح�����ص��ب ك��ات��ب امل���ق���ال، يف اإ���ص��رائ��ي��ل متلي 
على  �صيا�صاتها  مت�صددة  حاخامية  جمال�س 
من  وا���ص��ع��ة،  لقطاعات  ال�صخ�صية  احل��ي��اة 
�صمنها ق�صايا الزواج والطالق والتحول اإىل 
واخلدمات  الغذائية،  والقوانني  اليهودية، 
ال���ي���ه���ودي. ويولد  ال�����ص��ب��ت  ي���وم  ال��ع��ام��ة يف 
علمانيني  عند  ب��امل��رارة  �صعوراً  الو�صع  ه��ذا 
من  االآالف  م��ئ��ات  بينهم  م��ن  اإ�صرائيليني، 
بهم  تعرتف  ال  الذين  بالرو�صية  الناطقني 

املوؤ�ص�صة احلاخامية كيهود. 
اأن����ه رغ���م امتناع  اإىل  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 
تهم  ب�صاأن  نتانياهو  مهاجمة  عن  ليربمان 
ف�����ص��اد ت��ل��وح ���ص��ده -واج����ه ال���وزي���ر ال�صابق 
ق�����ص��ي��ة اخ���ت���ال����س خ��ا���ص��ة ب���ه ق��ب��ل ب�صعة 
ال�صيا�صي،  �صعفه  ا�صتغل  لكنه   – ���ص��ن��وات 

�صيكون  برملاين  اأي  يدعم  �صوف  باأنه  قائاًل 
ائتالف علماين عري�س  ت�صكيل  على  ق��ادراً 
للحكومة املقبلة. وقد اعتربت تلك االإ�صارة 
حزب  واأب��ي�����س،  اأزرق  لتكتل  ت����ودد  مب��ث��اب��ة 
�صيا�صيني  ع��ن  ف�صاًل  الرئي�صي،  املعار�صة 
الليكود  متمردين من داخل حزب نتانياهو 

الذين ينتظرون خالفته. 
الر�صالة مفيدة.  تلك  الكاتب، كانت  وب��راأي 
ف���ق���د ك�����ص��ف��ت درا�����ص����ة ن�����ص��رت��ه��ا ق���ن���اة 13 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، ع��ن اح��ت��م��ال ح�����ص��ول حزب 
 120 اأ�صل  من  مقعداً   11 على  ليربمان 
مقاعد   5 بزيادة  االإ�صرائيلي،  الكني�صت  يف 

ح�صل عليها يف اأبريل )ني�صان(. 
ويتوقع اأن حت�صل كتلة نتانياهو من اأحزاب 
مقعداً،   56 على  مت�صددة  ودينية  ميينية 
اأق����ل م��ن احل���د االأدن�����ى الأغ��ل��ب��ي��ة برملانية. 
وق���د حت�����ص��ل اأح������زاب ي�����ص��ار ال��و���ص��ط) من 
�صمنها اأحزاب يهيمن عليها عرب( على 53 

مقعداً. 
وك���م���ا ق����ال داين اآي����ل����ون، ع�����ص��و ���ص��اب��ق يف 
“ي�صتند  ل��ي��ربم��ان:  ح���زب  ع���ن  ال��ك��ن��ي�����ص��ت 
معادية  م�����ص��اع��ر  اأم����ري����ن:  اإىل  ل���ي���ربم���ان 
لنتانياهو ولالأحزاب الدينية. كما اأن لديه 
اأي  قدرة خارقة على قيا�س الراأ�س العام يف 
وقت. وبهذه الطريقة ي�صتطيع اإعادة تقدمي 

نف�صه يف كل انتخابات«.  

•• جنيف-اأ ف ب:

اأم�س  �صوريا  اإىل  اخلا�س  ال�صيني  املبعوث  حذر 
بينها  من  االإرهابية”،  للتنظيمات  “�صحوة  من 
يعي�س حرباً  ال��ذي  البلد  ه��ذا  داع�����س، يف  تنظيم 
اإىل عدم  ال��دويل  املجتمع  داع��ي��اً  �صنوات،   8 منذ 

جتاهل “املوؤ�صرات املنذرة«.
وج������اء ح���دي���ث امل���ب���ع���وث ����ص���ي ����ص���ي���اوي���ان اأم�����ام 
ب��ع��د ل��ق��اء م���ع املبعوث  ال�����ص��ح��اف��ي��ني يف ج��ن��ي��ف 
اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل �صوريا غري بيدر�صن.

واأكد اأن “خطر اأن ت�صتيقظ املجموعات االإرهابية 

املجتمع  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً  ق��ائ��م  داع�����س  تنظيم  م��ث��ل 
الدويل التنبه لذلك«.

بعد  املا�صي  م��ار���س  اآذار  يف  داع�����س  تنظيم  وه��زم 
خ�صارته االأرا�صي الوا�صعة التي �صيطر عليها يف 

�صوريا والعراق عام 2014.
فيما  جنيف  اإىل  ال�صيني  املبعوث  زي���ارة  وت��اأت��ي 
عملية  رو�صيا  وحليفته  ال�صوري  النظام  يخو�س 
�صمال  اإدل���ب  حمافظة  على  ال�صيطرة  ال�صتعادة 
غرب حيث تتواجد جمموعات متطرفة وف�صائل 

م�صلحة اأخرى.
وحذرت االأمم املتحدة من اأن الهجوم يف اإدلب قد 

يوؤدي اإىل كارثة اإن�صانية لثالثة ماليني �صخ�س 
يعي�صون فيها.

ولدى �صوؤاله عن موقف بكني من هذه العملية، 
اعترب �صي باأن امل�صاألة “�صديدة التعقيد«.

لبع�س  االأخ�����ري  امل��ع��ق��ل  اأن���ه���ا  “ندرك  واأ�����ص����اف 
م�صاألة  ف��ه��ذه  االإره���اب���ي���ة...ول���ذل���ك  اجل��م��اع��ات 
يجب معاجلتها”، متابعاً القول اإن “احلرب على 

االإرهاب مل تنته بعد«.
هيئة  ت�صيطر  املا�صي  الثاين/يناير  كانون  ومنذ 
حترير ال�صام )الن�صرة �صابقاً( على معظم اأجزاء 

حمافظة اإدلب.

ال�صني حتذر من �صعود جديد لداع�س يف �صوريا 
•• برلني-رويرتز:

ي�صتبه  الأط��ف��ال  م��رة  والأول  اأمل��ان��ي��ا  �صمحت 
من  بالعودة  داع�س  لتنظيم  اآبائهم  بانتماء 
اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  اإليها،  �صوريا  �صمال 
هايكو ما�س اإن احلكومة �صتعمل على قدوم 

املزيد من مثل هوؤالء االأطفال.
وتواجه اأملانيا، مثلها مثل دول غربية اأخرى، 
قرارا �صعبا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع 
االأو�صط  لل�صرق  ذه��ب��وا  ال��ذي��ن  مواطنيها 

لالن�صمام جلماعات مثل داع�س .

من  ثالثة  اأن  اأملانية  اإع���الم  و�صائل  وذك���رت 
االأطفال االأملان االأربعة يتامى، دون اأن تقدم 

تفا�صيل اأخرى.
من  املزيد  يغادر  الأن  “�صن�صعى  ما�س  وق��ال 
هوؤالء  “معظم  واأ���ص��اف  �صوريا”.  االأط��ف��ال 
اأطفال �صغار... ال ميكن حتميلهم م�صوؤولية 
ن�صاعد  اأن  ن���ري���د  ون���ح���ن  اآب���ائ���ه���م،  اأف����ع����ال 

ب�صيء«.
يف  االأك��راد  يقودها  التي  ال�صلطات  وحتتجز 
ومن  ل��داع�����س  املنتمني  اآالف  ���ص��وري��ا  �صمال 

بينهم اأجانب ون�صاء واأطفال.

اأكرث  اإن  االأملانية  املخابرات  م�صوؤولو  ويقول 
ل��ل��ق��ت��ال يف �صوريا  اأمل�����اين ذه���ب���وا  األ����ف  م���ن 
ي�صيطر  داع�����س  تنظيم  ك��ان  حيث  وال��ع��راق 

يوما على م�صاحات وا�صعة من االأرا�صي.
اأملانيا،  اإىل  ال���ع���دد  ه���ذا  ث��ل��ث  ح����وايل  وع����اد 
ويعتقد اأن ثلثا اآخر لقي حتفه واأن الباقني 

ما زالوا يف �صوريا والعراق.
وتواجه بلدان غربية اأخرى منها بريطانيا 
وفرن�صا مع�صلة اتخاذ قرارات تتعلق بكيفية 
ان�صموا  ال���ذي���ن  م��واط��ن��ي��ه��ا  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 

لداع�س.

اأملانيا ت�صتقبل 4 اأطفال من اأبناء الدواع�س يف �صوريا 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 953

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ر�صوان اهلل بورهان اهلل - باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
نيهال  ال�صيد/حممد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
عجاب جول - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )را�س املطرفة للمقاوالت النجارة 

امل�صلحة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )747844(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 958

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ فرهاد ح�صني �صمري الدين ، بنغايل اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ حممد اقبال مد ابول 
بنغايل   - اخلري  ابو  حممد  ح�صني  االجمري  حممد  وال�صيد/  اجلن�صية  بنغايل   - كالم 
باإمارة  تاأ�ص�صت  العبايات وال�صيل(  اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )توالن خلياطة وتطريز 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )612683( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2299 ل�شنة 2018    
اىل املحكوم عليه / م�صطفى حممد ح�صن مال علي 

بحقكم  ا���ص��درت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�صارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
حكما  بتاريخ 2018/6/27 يف ق�صية رقم 1765 ل�صنة 2017 جتاري - جزئي - بالزامكم 
القانون بواقع 5% من تاريخ  الفائدة  بدفع مبلغ وقدره 219882 درهم. باالإ�صافة اىل 

2017/3/19 وحتى متام ال�صداد 
ل�صالح املحكوم له / بنك العربي املتحد - �س م ع 

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�صر.
النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�صور يف  ويف حال 

الق�صية يف غيابك
 رئي�ص ق�شم التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اىل املدعي عليها / اك�صبلور ذا وندرز )�س م ح( 

يف الدعوى رقم 2019/2593 جتاري جزئي دبي ، نعلمكم بانه قد مت ندبنا خبريا 
ح�صابيا يف الدعوى املذكورة املقامة �صدكم من قبل املدعية / �صركة دبي لتاأجري 
يف  طرفا  ب�صفتكم  ندعوكم  وعليه   ، حمدودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  ال�صيارات 
الق�صية امل�صار اليها اعاله للح�صور اىل مقر اخلربة الكائن اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ 
زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - بجوار برج امنيات وان - برج بري�صم - 
الطابق ال�صاد�س - مكتب 607 وذلك يف متام ال�صاعة 2.00 ظهرا يوم الثالثاء املوافق 
2019/8/27 لالإجابة على ا�صتف�صارات اخلبري ب�صاأن الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
م�صتندات ويف حال تخلفكم عن احل�صور وعدم اإر�صال من ميثلكم يف الوقت املحدد 
�صلفا فاإننا �صنبا�صر اإجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من 

واقع امل�صتندات املتاحة لدينا. 
اخلبري احل�شابي / حممد عبدالرحمن املرزوقي  

تبلغ ح�شور
اجتماع خربة ح�شابية 

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد االإلكرتوين

عن طريق �شركة االإمارات للمزادات 
 عن طريق الن�شر بجريدتني ر�شميتني

يف الق�شية التنفيذية رقم 2016/901 راأ�ص اخليمة
تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار ملكية اثبات وثيقة 
رقم 2004/15475 عبارة عن بناء قدمي مبنطقة املعمورة امل�صاحة 3600 قدم مربع �صكنية 
والقيمة التقديرية للعقار 500000 درهم ، والعائدة ملكيتها لورثة املرحوم / عبدالرحمن 
حممد جمال عبداهلل - بتاريخ 2019/8/29 عن طريق �صركة االإم��ارات للمزادات وذلك 
يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى من 
ل�صركة  االإل��ك��رتوين  املوقع  ال��دخ��ول على  االط��الع  او  االع��رتا���س  او  باال�صرتاك  يرغب 
التنفيذ  دائ��رة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإم���ارات 

اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
 اعـــــــالن       

ال�صيد/   : خورفكان  والت�صديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
حمرر  على  الت�صديق  وطلب  االإم���ارات   : اجلن�صية   ، احلو�صني  خليفة  احمد  ا�صماعيل 
يت�صمن )تنازل( يف اال�صم التجاري ور�صة الق�صر الأعمال احل��دادة واملرخ�س من دائرة 
التنمية االقت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 555054 ال�صادر بتاريخ 2007/7/19 
 - احمد  حاجي  عبداهلل  حممد  ال�صيد/  اىل  بخورفكان.  االإقت�صادية  التنمية  دائ��رة  من 
وال�صيد/   ، بنغالدي�س   : اجلن�صية   - مياه  م��والي  ف��اروق  وال�صيد/  االإم���ارات   : اجلن�صية 
اللون حممد حنيف ماليثا - اجلن�صية : بنغالدي�س وتغيري ال�صكل القانوين اىل �صركة 
العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  م�صوؤولية حم��دودة.   ذات 
يوم من   14 انق�صاء  بعد  املذكور  املحرر  ال�صاأن يف  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/ اأحمد 
علي اأحمد علي عبود النقبي - اجلن�صية : االإمارات - وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
 ، البالغة 100% يف اال�صم التجاري نور اخلور لتجارة املالب�س اجلاهزة  )تنازل( يف ح�صته 
ن�صاط الرخ�صة جتارة العطور ، جتارة ال�صاعات ولوازمها ، جتارة ال�صرا�صف ، جتارة املالب�س 
اجلاهزة ، جتارة االأحذية ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�صادية يف  خورفكان رخ�صة 
االإقت�صادية بخورفكان.   التنمية  دائرة  بتاريخ 2005/1/3 يف  ال�صادر  جتارية رقم 532026 
اىل ال�صيد/ �صيبون دايل جمر الدين دايل - اجلن�صية : بنغالدي�س.  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : اوريكو انرجي - �س ذ م م
ال�صكل   - التجاري  اخلليج   - �صاورا�صيا  كومار  بانكاج  ملك   514 رق��م  مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 702671 رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1129427 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/8/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/5 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني هول مارك انرتنا�سيونال 
لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 312 - ملك ال�صيخ را�صد بن خليفة بن �صعيد 
كافة  معه  :    م�صطحباً  فاك�س   04-2599055 : - هاتف  �صرق  العنز  ه��ور   - ال مكتوم 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ات�س دي ام لعمال التمديدات والرتكيبات ال�سحية - �س ذ م م  
ال�صكل   -  1 احلبيه   - ليمتد  انف�صتمنت�س  التميمي  ملك   1005 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�صجل  القيد  رق��م   769996  : الرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1255610  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/5/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
ات�س  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/5/21
ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 04-2973071  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : هول مارك انرتنا�سيونال لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 312 - ملك ال�صيخ را�صد بن خليفة بن �صعيد ال مكتوم - 
هور العنز �صرق - هاتف : 2599055-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�صفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية 
اوريكو انرجي - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/8/5 
اأي  لديه  من  وعلى   2019/8/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�صم امل�صفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 - ال�صباب  را�صد لدعم م�صاريع  : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن  العنوان 
ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا تعلن 
لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة 
وذلك  م  م  ذ  �س   - ال�سحية  والرتكيبات  التمديدات  لعمال  ام  دي  ات�س 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/5/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/5/21  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
امل�صتندات  معه كافة  اأع��اله، م�صطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  يف مكتبه 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6058(

املنذرة : �صركة ا�صيكو اخلليجية العقارية �س ذ م م - فرع دبي - )املوؤجرة( 
بوكالة املحامي / نا�صر مال اهلل واملحامية هيام الزرعوين 

املنذر اليها : رويال ايليت لال�صتثمار - �س ذ م م )امل�صتاأجرة(
اليها  املنذر  العدل تخطر  الكاتب  املوجه عن طريق  العديل  االإن���ذار  ه��ذا  )امل��وؤج��رة( مبوجب  امل��ن��ذرة  ف��اإن 
ب�صرورة �صداد امل�صتحقات االيجارية املرت�صدة بذمتها من تاريخ 2019/2/15 وذلك يف خالل مدة اق�صاها 
�صت�صطر  واإال  ال�صيكات  ارجت��اع  غرامة  ب�صداد  الزامها  مع  االإن��ذار  هذا  ا�صتالمها  تاريخ  من  يوما  ثالثني 
املوؤجرة اىل اتخاذ االإجراءات القانونية �صدكم واملطالبة باملبالغ املرت�صدة يف ذمتكم وكذا املطالبة باإخالء 
العني املوؤجرة والزامكم ب�صداد القيمة االيجارية املطالبة بها مع ما يرت�صد يف ذمتكم حتى تاريخ انتهاء 
عقد االيجار وما ي�صتجد عليها حتى تاريخ االإخالء التام ، وت�صليم املاأجور خاليا من ال�صواغل واالأ�صخا�س 
ت�صليم   وكذلك   ، به  يت�صبب  قد  او  ت�صبب  �صرر  او  عطل  اأي  �صمان  مع  التعاقد  وق��ت  عليها  التي  باحلالة 
�صهادة براءة ذمة من هيئة مياه وكهرباء دبي حتى تاريخ االإخالء التام وحتميلكم كافة النفقات والر�صوم 

وامل�صاريف التي تنتج عن ذلك. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2019/29 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �س م ع - حاليا - بنك اخليج االأول - �صابقا 
رقم  هاتف   0504250774 رق��م  موبايل   - القبائل  ب��ج��وار مركز   - ال�صديق  ابوبكر  ���ص��ارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

Email/wael.younes@fgb.ae - 3185095299 04/6075105 رقم مكاين
املنفذ �صده : �صيد كيومرث مري عبداهلل عابديان - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله - يعمل �صريك 
 - )Intelligent Systems General Trading LLC( لدى انتلجنت �صي�صتمز للتجارة العامة - �س ذ م م

الكائنة بناية رامي�س �صاغنامي مبنى رقم )11( �صارع على بن 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/8/28 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار 
www.( املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي 
البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  قبل دخول 
الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  االإج���راءات  قانون  باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 

وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 83 - املنطقة : الثنية الثالثة - امل�صاحة : 648.46 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)5.800.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2019/29 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �س م ع - حاليا - بنك اخليج االأول - �صابقا 
رقم  هاتف   0504250774 رق��م  موبايل   - القبائل  ب��ج��وار مركز   - ال�صديق  ابوبكر  ���ص��ارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

Email/wael.younes@fgb.ae - 3185095299 04/6075105 رقم مكاين
املنفذ �صده : �صيد كيومرث مري عبداهلل عابديان - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله - يعمل �صريك 
 - )Intelligent Systems General Trading LLC( لدى انتلجنت �صي�صتمز للتجارة العامة - �س ذ م م

الكائنة بناية رامي�س �صاغنامي مبنى رقم )11( �صارع على بن 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/8/28 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار 
www.( املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي 
البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  قبل دخول 
الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  االإج���راءات  قانون  باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 

وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 83 - املنطقة : الثنية الثالثة - امل�صاحة : 648.46 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)5.800.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
فى الدعوى رقم  2015/1008 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: هونيد ح�صني لكهاين - عنوانه : املقيم خارج الدولة وعنوان موطنه املختار مكتب املحامية / �صمرية قرقا�س 
الكائن : اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية بيانكل الطابق الرابع مكتب  409 ، 410 بجانب فندق ايبي�س 

املنفذ �صده : ا�صكندر �صلطان خاجا 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ام هرير 2 - جلف تاور �صوبر براي�س لتاأجري ال�صيارات - ط 2 - مكتب 10 

بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة  امل��واف��ق 2019/8/28  االأرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين البيع )���ص��رك��ة االم����ارات  ان��ي��ط بها  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة   ال��ع��ق��ار 
الثمن االأ�صا�صي قبل دخول  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من  ال�صراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  : نوع العقار : ح�صة يف قطعة ار�س - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم االر�س : 386 - امل�صاحة : 1302.77 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )7.000.000.00( درهم الأعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2015  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ذاكر اهلل عبداهلل خان 2- جنوم النخيالت ملقاوالت التجارة امل�صلحة 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/االحتاد الوطني �صركة ال�صمان العامة لل�صرق 
بالزام  املطالبة  الدعوى مو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  كنعان  االدن��ى وميثله:�صمريحليم 
املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )19.500( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
املوافق:2019/8/22  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  الق�صائية 
اأو من ميثلك  ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/301  جتاري كلي

ا�صمعيل  ر�صا  حميد   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  النجم  1-ن��ور   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ ان  االقامة مبا  دب��ي( جمهول حمل  )ف��رع  م.م.ح  اوبتريون  كاركرديزجى 3- 
اأق����ام عليك الدعوى  امل��ت��ح��د ومي��ث��ل��ه:م��وزة عبيد رب��ي��ع اخل��ظ��ر ق��د  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك 
وقدره  مبلغ  ب�صداد  بينهم  فيما  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  ال��زام  مو�صوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )39.595.378.90(
ال�صداد التام والزمتهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة 
لذا    ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�����ص��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2019/9/10  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/982  امر اأداء
اىل املدعي عليه / 1-تاج نوبل للتجارة م.م.ح 2- عثمان عبدال�صتار نوبل جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ما�صرتزين للتجارة العامة �س.ذ.م.م قررت حمكمة دبي 
االبتدائية بتاريخ:2019/7/5 الزام املدعي عليهما تاج نوبل للتجارة م.م.ح و عثمان 
عبدال�صتار نوبل بان يوؤديا بالت�صامن للمدعية ما�صرتزين للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
كل  ا�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9 القانونية  والفائدة  دره��م   )15.000000( مبلغ 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صيك 
املحاماة واالمر م�صمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون ، ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1119  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-طم طم للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- عا�صور احمد حممد مندور 
احمد �صيد ب�صفته كفيل مت�صامن ملديونية طم طم للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول 
�صليمان  ���س.م.ع وميثله:نا�صر حمد  التجاري  املدعي/بنك دبي  ان  حمل االقامة مبا 
بالت�صامن  عليهما  املدعي  ال��زام  مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  جابر 
والت�صامم والتكافل مببلغ وقدره )6.323.054.75( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 2019/5/26 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق:2019/9/2 ال�صاعة:09:30 �س 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

       اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
   يف  الطعن 2019/722  طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/عرب كيم ل�صناعة املواد الكيماوية ذ.م.م ب�صفتها ال�صركة م�صدرة ال�صيك

وميثله:يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي
باعالن املطعون �صدهما/1- �صركة املر�صاة للكيماويات ذ.م.م ب�صفتها ال�صركة مظهرة 

ال�صيك ل�صالح البنك املدعي 2- رام جوباالن ناير ام وا�صوديفان ناير
جمهول حمل االقامة

عليكم احل�صور اىل  ويتوجب  اع��اله  املذكور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم 
حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .

رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/347  تنفيذ عقاري 
جمهول  ذ.م.م  اوف�صور  ليمتد  ديفيلوبر�س  درينيني  �صركة  �صده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة �صن رايز تران�صكون للتطوير العقاري 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  �صيفان  ب��ن  احمد  اب��راه��ي��م  ومي��ث��ل��ه:غ��ازي 
ال��دع��وى رق��م 2019/109  ال�����ص��ادر يف  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بتنفيذ احلكم 
عقاري كلي ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )2050282( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1352 ا�شتئناف عمايل

اىل امل�صتاأنف �صده/1-احمد ر�صدي عبدالغفور رمل املعيني جمهول 
ج��اردن��ز وميثله/ اجل��وه��رة  امل�صتاأنف/فندق  ان  االق��ام��ة مبا  حمل 

ال�صادر  ا�صتاأنف احلكم  قد   - ال�صام�صي  �صليمان جابر  نا�صر حمد 
ب���ت���اري���خ:2019/5/12  ع��م��ايل ج��زئ��ي  رق���م 2019/1976  ب��ال��دع��وى 
وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س املوافق 2019/9/5 ال�صاعة 10.00 
�صباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/296 ا�شتئناف عقاري

اىل امل�صتاأنف �صده/1-ح�صن حممد بدوي عليان جمهول حمل االقامة 
ذ.م.م  )القاب�صه(  لال�صتثمار  الدولية  بنيان  امل�صتاأنف/جمموعة  ان  مبا 
قد   - اخل��زرج��ي  ح�صن  ال�صيخ  ب��ن  احمد  ال�صيخ  حممد  وميثله/ماجد 
كلي  ع��ق��اري   2019/319 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار  ا�صتاأنف 
وحددت لها جل�صه يوم االثنني املوافق 2019/9/2 ال�صاعة 10.00 �صباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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عربي ودويل

   التمرين دقيق: يف وثيقة واحدة، 
يتعني على ال�صني اأواًل ا�صتعرا�س 
ق���وت���ه���ا واأه����م����ي����ة االإ�����ص����الح����ات 
جم����ال  يف  اإج��������راوؤه��������ا  مت  ال����ت����ي 
بتعّلقها  تذّكر  اأن  وثانياً،  ال��دف��اع، 
ورف�صها  ب���ال�������ص���الم،  وال���ت���زام���ه���ا 
الأغرا�س  امل�صتخدم  امل�صلح  للعنف 
ت�صجيع  يف  ورغ��ب��ت��ه��ا  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة، 
التي  للنزاعات  الدبلوما�صي  احلل 

تعنيها.
االآخرين  اخل�����ص��وم  ب���ني  وم����ن     
يتم  بو�صوح،  الذين مت حتديدهم 
تقدمي الواليات املتحدة باعتبارها 
ب�  ات��ه��ام��ه��ا  ال�����ص��ني، وي��ت��م  نقي�س 
“اإثارة املناف�صة بني القوى العاملية 
التوازنات  “زعزعة  اأو  وتكثيفها”، 
ب�صرق  اخلا�صة  اال�صرتاتيجية” 
ال�صني  ف��ان  العك�س،  وعلى  اآ�صيا. 
باحلفاظ  ���ص��يء  ك��ل  قبل  ملتزمة 
وخا�صة،  ال���راه���ن،  ال��و���ص��ع  ع��ل��ى 
حمل راية العمل متعدد االطراف. 
للعامل  ال��ت��و���ص��ي��ف  ه����ذا  ومي���ث���ل 
ل�صالح بكني، الفكرة املهمة الثانية 

التي حتملها هذه الوثيقة.
الع�صكري  اإذن عن االإنفاق     م��اذا 
يقدر  ال��������ذي  ل���ل�������ص���ني،  ال���ك���ب���ري 
عام  دوالر  م���ل���ي���ار   240 ب��ن��ح��و 
الدرا�صات  2018 من قبل مركز 
ح�صب  وال��دول��ي��ة؟  اال�صرتاتيجية 
ه���ذا ال��ك��ت��اب االب��ي�����س، ان���ه اإنفاق 
فاإ�صالح  ومنا�صب”،  “معقول 
واقتناء  ال�صينية،  امل�صلحة  القوات 
اأنظمة  م��ع��دات ح��دي��ث��ة، وت��ط��وي��ر 
منه  الهدف  امن��ا  ج��دي��دة،  اأ�صلحة 
حماية  ���ص��م��ان  ه���و  ال���ن���ه���اي���ة،  يف 
االأرا������ص�����ي ال���وط���ن���ي���ة وح����دوده����ا 
البحرية. واملثري لالهتمام، يف هذا 
التي  البيانات  اأن  املعنى، مالحظة 
اختالًفا  تختلف  ال�صني  قدمتها 
املختلفة  ال��ت��ق��دي��رات  ع���ن  ك���ب���رًيا 
ال���ت���ي اق��رتح��ه��ا ال��ب��ن��ك ال�����دويل، 
االأبي�س  الكتاب  ه��ذا  ي�صري  حيث 
اإىل ان متو�صط االإنفاق الع�صكري 
ميثل   ،  2017-2012 للفرتة 
املحلي  ال���ن���اجت  م���ن  ب��امل��ائ��ة   1.3
االإجمايل ال�صيني، مقارنة ب� 1.9 

باملائة للبنك الدويل.
اأن  ال���������ص����ني  ت������وؤك������د  ول�����ئ�����ن     
االن���ف�������ص���ال���ي���ني ال���ت���اي���وان���ي���ني ال 

اال����ص���رتات���ي���ج���ي اجل����دي����د، وامن����ا 
م�صممة  خارجية  ب�صيا�صة  ا  اأي�صً
الوقت  ن��ف�����س  ويف  ل���ذل���ك.  وف���ًق���ا 
القوة  اأ�صبحت  فيه،  تتعّزز  ال��ذي 
وتر�صيًدا  تطبيًعا  اأك��رث  ال�صينية 
من خالل االق��رتاب ببطء، ولكن 

بثبات، من املمار�صات الغربية.
   وهكذا دخلت ديناميكية الرت�صيد 
وال���ت���ط���ب���ي���ع امل�����زدوج�����ة ه�����ذه اىل 
ال�صني  تطبق  الع�صكري:  امل��ج��ال 
جيو�صها،  يف  طموحة  اإ���ص��الح��ات 
جتمع بني مكافحة الف�صاد واأخرى 
من اأجل تخ�صي�س اأف�صل للموارد، 
املركزية  ال�صلطة  �صيطرة  وتعزيز 
للقوات  ال���ع���دي���دة  ال����ف����روع  ع��ل��ى 
القوات  م��ن  ال�صينية،  الع�صكرية 
امل�صلحة التقليدية اإىل امليلي�صيات، 
املعنية،  االأكادميية  االأو���ص��اط  اإىل 
 44 اإىل   77 م���ن  ب���امل���رور  وذل����ك 
عدد اجلامعات املخ�ص�صة للتدريب 
املعنى،  وبهذا  الع�صكري.  والبحث 
بالهياكل  االإ�����ص����الح����ات  ت��ت��ع��ل��ق 
القيادية للجي�س ال�صيني، لت�صمح 
الطراز  من  م�صلحة  “قوة  بظهور 
    .2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول  العاملي” 
ه���ذه  يف  ال�����������واردة  ال���ر����ص���ال���ة  ان 
العامل،  اإىل  وامل��وج��ه��ة  ال��وث��ي��ق��ة، 
تظل  اأن  ال�صني  تعتزم  وا���ص��ح��ة: 
اآ�صيا  و�صرق  وطنها  على  م�صيطرة 
واآ�صيا -املحيط الهادئ؛ اإنها تاأ�صف 
مل�صاعفة التدخل االأجنبي يف هذه 
املناطق، وتوؤكد من جديد التزامها 
ب���ال�������ص���الم وامل����ت����ع����دد االط��������راف، 
مدى  الوقت  نف�س  يف  وت�صتعر�س 

ات�صاع قدراتها الع�صكرية. 
   اأخرًيا، تعرّب الر�صالة عن اأهمية 
بالن�صبة  ال�صينية  االأم����ة  وح����دة 
�صينجيانغ  اإىل  تايوان  من  لبكني، 
ع���رب ال���ت���ب���ت، وت����وؤك����د م���ن جديد 
ل��ل��ق��ت��ال ���ص��د جميع  ا���ص��ت��ع��داده��ا 
تعار�س  اأن  ُيحتمل  التي  الكيانات 
الو�صع يف  اإن  ال��ك��ث��رية.    رغباتها 
دفاع  يذكره  ال  ال��ذي  كونغ،  هونغ 
يجب  اجل��دي��د،  الع�صر  يف  ال�صني 
حتدًيا  ال�صياق،  ه��ذا  يف  ي��ك��ون،  اأن 
ما  ب��ق��در  �صينية  ل���دول���ة  ج���دي���ًدا 
حتر�س  ب�����ص��ورت��ه��ا  متم�صكة  ه��ي 
على معار�صة امل�صاعر االإ�صالحية 

واالنف�صالية.

�صغرية،  اأق���ل���ي���ة  ����ص���وى  مي���ث���ل���ون 
ف��اإن��ه��ا م��ع ذل���ك ت�����ص��دد ع��ل��ى عدم 
التخلي عن خيار ا�صتخدام القوة، 
“جميع  م�����ص��ت��ع��دة الت���خ���اذ  وان���ه���ا 
اجل  م����ن  الالزمة”  ال���ت���داب���ري 
اإعالن  ال���واح���دة،  ال�صني  �صيا�صة 
املذكورين  لالنف�صاليني  م��وج��ه 
املتهمة  االأج��ن��ب��ي��ة  ل��ل��ق��وى  ول��ي�����س 
ب��دع��م ا���ص��ت��ق��الل ت���اي���وان. ويجب 
�صياق  يف  العام  البيان  هذا  تف�صري 
عدد متزايد من احلوادث املتعلقة 
االأجنبية  الع�صكرية  ال�صفن  بعبور 
مع  يتفق  مب��ا  ت���اي���وان،  م�صيق  يف 
القانون ال��دويل، ولكن يف جوهره 
ال�صني  ���ص��ي��ا���ص��ة  م����ع  ي���ت���ع���ار����س 
ال�صتقالل  ال���راف�������ص���ة  ال����واح����دة 
ال�صني  ع���ن  ال�����ص��ني  ج��م��ه��وري��ة 

القارية.
   ال ترتدد ال�صني، من خالل هذه 
التي  املو�صوعات  �صرد  الوثيقة، يف 
باالإ�صافة  اه��ت��م��ام��ه��ا:  ت�����ص��رتع��ي 
بحر  يف  االأج���ن���ب���ي  ال���ت���دخ���ل  اإىل 

الوثيقة  تت�صمنها  التي  الوحيدة 
انهم  رغ�����م  االأوي������غ������ور،  جل���م���اع���ة 
�صحية ا�صطهاد �صامل ووا�صع، مع 
اأن�صار  يلحقها  التي  اال�صاءة  ادان��ة 
بوحدة  ال�صرقية”  “ترك�صتان 

االأمة ال�صينية.
   مل تعد الدولة ال�صينية مرتددة 
يف تاأكيد مت�صكها باأمن م�صاحلها 
م�صالح  وك�����ذل�����ك  اخل�����ارج�����ي�����ة، 
الذين يزداد عددهم يف  مواطنيها 
واإفريقيا  الهادئ  املحيط  منطقة 
تزايد  ب�صبب  اجلنوبية  واأم��ري��ك��ا 

ال�صراكات وبرامج التعاون.
ال��ذي يب�صر بتعزيز     ه��ذا القلق، 
ال��و���ص��ائ��ل امل��خ�����ص�����ص��ة ل����ه، ميكن 
تف�صريه ب�صكل خمتلف: اإنه ي�صري 
من  ال�صينية  ال��ق��وة  تطبيع  اإىل 
خالل االع��رتاف ب��اأن اأم��ن ال�صني 
مل يعد يقت�صر على الدفاع ال�صارم 
عن اأرا�صيها، وان طرقها االإقليمية 
يجب ان تكون لي�س فقط جمهزة 
الو�صع  ه���ذا  م��ع  تتكيف  ب��و���ص��ائ��ل 

ال�صني تن�صر كتابها االبي�س حول الدفاع قاعدة يف جيبوتي الدفاع خارج احلدود

ال�صني  نعم للحرب ملنع االنف�صال

القوة ال�صينية  من الظل اىل العلن روؤية ال�صني للعامل ولدورها يف حميطها

لقانون  امل��ت��ح��دة  االأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
البحار -ت�صر ال�صني على �صجلها 
خالل  م��ن  االإره������اب،  مكافحة  يف 

ال�����ص��ني ال����ذي ت��ن��وي اإدان����ت����ه -يف 
حني اأن هذا االأخري كله حماوالت 
احرتام  على  بكني  م��ن  للح�صول 

منطقة  يف  �صخ�س  األ���ف   13 م��ن 
تتمتع  التي  الويغورية  �صينجيانغ 
ب��ح��ك��م ذات����ي. وه����ذه ه��ي االحالة 

ت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى حت��ي��ي��د ما 
“ع�صابة   1600 م�����ن  ي����ق����رب 
يقرب  م���ا  واع���ت���ق���ال  اإرهابية”، 

- مل تعد الدولة ال�صينية مرتددة يف تاأكيد مت�صكها باأمن م�صاحلها اخلارجية وكذلك م�صالح مواطنيها
- ر�صالة الوثيقة املوجهة للعامل وا�صحة: �صتظل ال�صني 
ت�صيطر على وطنها، و�صرق اآ�صيا، واآ�صيا واملحيط الهادئ

- اتهام الوليات املتحدة بتكثيف املناف�صة بني القوى 
العاملية، وزعزعة التوازنات ال�صرتاتيجية يف �صرق اآ�صيا

ر�سالة موجهة للجماهري الأجنبية:

كتاب اأبي�س حول الدفاع: هذا ما تقوله ال�صني للعامل...!
••الفجر - هوغو دي�ض 

– ترجمة خرية ال�شيباين

   ن�سرت جمهورية ال�سني ال�سعبية يف الأ�سابيع الأخرية 
كتاًبا اأبي�س جديًدا عن الدفاع الوطني بعنوان “الدفاع 
اأن  ُيفرت�س  والــذي  اجلديد”,  الع�سر  يف  ال�سني  عن 

حمتوى  الأجنبية,  للجماهري  وي�ستعر�س  يلخ�س, 
التوجهات ال�سرتاتيجية الرئي�سة لبكني.

املجتمع  اإىل  اأ�سا�سا  موجه  الأبي�س  الكتاب  هذا  اإن     
الدويل, 

اأكرث من خماطبة املواطنني ال�سينيني, ف�سياغة وثيقة 
الفعل  �سياق  يف  اأوًل  تتنزل  للعموم,  ا�سرتاتيجية 

خماطبة  ال�سني  تعتزم  خاللها,  ومــن  الدبلوما�سي, 
واأولوياتها  تفكريها  واأ�ساليب  روؤيتها  وتعر�س  العامل, 

ال�سرتاتيجية. 
  تتمحور م�ساألة الدفاع عن ال�سني يف احلقبة اجلديدة 
ولكنها  القوية  ال�سني  روايــة  رئي�سية,  �سردية  حــول 
تنميتها  ب�سمان  واملهتمة  بال�سالم,  وامللتزمة  �سلمية, 

احلفاظ  اىل  باحلاجة  والواعية  الإن�سانية,  وتطور 
الت�سايل  الخــتــبــار  وهـــذا  ــة.  ــّي الن م�ساحلها  على 
يعني  ال�سينية,  للدولة  العامة  بالدبلوما�سية  املرتبط 
ال�سني  اأن  الدويل, فكرة  امل�ستوى  ن�سر, على  الرغبة يف 
واحلزب ال�سيوعي ال�سيني ي�سعيان ل�سيء واحد: ظهور 

نظام يرتكز على ال�سالم والزدهار للجميع.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

باإجراء الواليات املتحدة جتربة على �صاروخ متو�ّصط  نددت مو�صكو وبكني 
الع�صكري”  التوتر  وب�”ت�صعيد  الباردة،  نهاية احلرب  الأول مرة منذ  املدى 

واإعادة اإطالق �صباق الت�صلح.
النووية  االأ�صلحة  ملعاهدة  الفعلية  النهاية  االأمريكية  التجربة  هذه  ومتثل 
املتو�صطة التي متنع رو�صيا والواليات املتحدة ح�صراً من ا�صتخدام �صواريخ 
تطلق من الرب يراوح مداها بني 500 و5500 كلم، والتي عّلقتها القوتان 

املتخا�صمتان ر�صمياً قبل �صهر.
نيكوال�س  �صان  جزيرة  على  االأح��د  الناجحة  االأمريكية  التجربة  واأج��ري��ت 
غ(،  ت   21،30(  14،30 ال�صاعة  كاليفورنيا)غرب(عند  �صواحل  قبالة 

بح�صب البنتاغون الذي اأكد انها متت على “ن�صخة من �صاروخ اأر�س-اأر�س 
الهجومي العابر توماهوك«.واأظهرت �صور ن�صرها اجلي�س االأمريكي عملية 
“مارك  نوع  اإط��الق عمودي من  ال�صاطئ عرب نظام  ال�صاروخ قرب  اإط��الق 
“تو�صح  اأنها  41«.ونددت مو�صكو ب�صدة بهذه التجربة االأمريكية، معتربًة 
االأ�صلحة  معاهدة  ت��دم��ري  ب��ه��دف  يت�صرفون  االم��ريك��ي��ني  ان  ج��دي��دة  م��رة 
امل��ت��و���ص��ط��ة امل���دى«.واأع���ل���ن امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال��ك��رم��ل��ني دمي��ي��رتي بي�صكوف 
مماثلة  جتربة  تنفيذ  امل�صتحيل  من  الأن  البداية  منذ  لذلك  “يتح�صرون 
خالل اأ�صابيع اأو اأ�صهر قليلة فقط«.وراأى اأن “ذلك يعني اأن الواليات املتحدة 
ال�صني  رو�صيا«.ونددت  ولي�س  املعاهدة  اإىل تدمري  باأفعالها  دفعت  التي  هي 
كذلك على ل�صان املتحدث با�صم خارجيتها غينغ �صوانغ ب�”ت�صعيد للمواجهة 
من �صاأنه “اأن يكون له تاأثري �صلبي خطري على الو�صع االأمني  الع�صكرية”، 

“تفوقاً  حتقق  الأن  ت�صعى  بانها  وا�صنطن  متهمًة  واالإقليمي”،  ال���دويل 
ع�صكرياً اأحادي اجلانب«.وبعد �صتة اأ�صهر من حوار غري فعال، اأعلنت رو�صيا 
والواليات املتحدة يف مطلع اآب/اأغ�صط�س انهيار معاهدة احلد من االأ�صلحة 
ال�صواريخ  اأزم��ة  اإنهاء  بهدف   1987 عام  املربمة  املدى  املتو�صطة  النووية 
ا�س- “ا�س  ال�صوفياتي �صواريخ  االحت��اد  ن�صر  بعد  انطلقت  التي  االأوروب��ي��ة 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأوروبا.وان�صحب  النووية يف  الروؤو�س  ذات   ”20
بخطوة  مو�صكو  لتقوم  �صباط/فرباير،  من  االأول  يف  املعاهدة  من  ترامب 
مماثلة يف اليوم التايل، مع تبادل االتهامات بني الطرفني بخرقها.ويف هذا 
االإطار، ي�صري االأمريكيون خ�صو�صاً اإىل �صاروخ “9اأم729” الرو�صي الذي 
اأن  على  موؤكدًة  تنفيه مو�صكو  ما  وهو  كلم،   1500 يبلغ  م��داه  اإن  يقولون 
املدى االأق�صى لهذا ال�صاروخ اجلديد يبلغ “480 كيلومرتاً«.وتندد رو�صيا 

بدورها مبنظومة الدفاع ال�صاروخية االأمريكية “اأيجي�س اأ�صور” املنت�صرة 
يف بولندا ورومانيا.وتن�صر الواليات املتحدة منذ وقت طويل �صواريخ عابرة 
حممولة ذات مدى متو�صط تطلق عموماً من خالل اأنظمة “مارك 41”. 
على  ك��ان مثبتاً  االإط���الق  اأن نظام  يكمن يف  االأح��د  اختبار  لكن اجلديد يف 
اأن  الحقاً  �صاروخ  الأي  ميكن  لكن  تقليدي  اأطلق  ال��ذي  وال�صاروخ  االأر����س. 
الرو�صي �صريغي ريابكوف  نائب وزير اخلارجية  يزود بروؤو�س نووية.وقال 
“ا�صتخدام  اأن  يعني   ”41 “مارك  ونظام  توماهوك  �صاروخ  ا�صتخدام  اإن 
تلك االأنظمة لن يقت�صر فقط على ال�صواريخ الدفاعية، بل �صوف ت�صتخدم 

كذلك يف ال�صواريخ العابرة” ذات املدى البعيد.
معرباً عن اأ�صفه من “ت�صعيد  واأكد اأن رو�صيا “لن ترد على اال�صتفزازات”، 

التوتر الع�صكري«.

رو�صيا وال�صني تنتقدان التجربة ال�صاروخية الأمريكية  



األربعاء    21   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12711  
Wednesday   21   August   2019  -  Issue No   1271114

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/262 بيع عقار مرهون             
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع خالد بن الوليد بناية ام القيوين الوطني - هاتف رقم : 04376655 
املنفذ �صده : عبداهلل جمعه ماجد ال�صري - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة ال�صارقة �صارع امليناء متفرع من �صارع الليا برج 

الهورايزن تاور - برج طاق االفق - الطابق االر�صي - �صرك جيجكو هاتف رقم 065029999 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : 
ار�س - مبنطقة الرب�صاء االأوىل - رقم االر�س : 305 - امل�صاحة : 00/ 16،000 قدم مربع  القيمة التقديرية 

 70000000 :
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/199 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�صان لل�صيارات - هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 

املنفذ �صده : �صتار جروب للعقارات - �س ذ م م - واآخرون - عنوانه :  اإمارة ابوظبي - برج اخلليج العربي - مكتب 101 
، الطابق االأول - �صارع الفردو�س - �س ب : 11357 - ابوظبي - االإمارات العربية املتحدة 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/8/28 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
تاأمني ال يقل عن %20  ايداع  الدولة   ال�صراء من مواطني  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
مكتب - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 165 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : بوليفارد بالزا تي 1 - رقم العقار : 

2504 - امل�صاحة : 313.48 مرت مربع - املقدرة ب��� )7.423.388( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/193 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان 
لل�صيارات - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين 32445 94826 

العقار رقم  ري��دج 2 -  اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى �صاوث   : املنفذ �صده : في�صال جول موكي�س كومار  - عنوانه 
3302 - رقم مكاين : 26495 86771  - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/8/28 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 

يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 201 - امل�صاحة : 262.27 مرت مربع - املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : �صاوث ريدج 2 - رقم 

الوحدة : 3302 - القيمة الكلية : 2.500.000.00 درهم 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 201 - امل�صاحة : 90.49 مرت مربع - املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : �صاوث ريدج 3 - رقم 

الوحدة : 1105 - القيمة الكلية : 900.000.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/2424 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: فرحان �صدام رحمة املو�صوي  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�صعيد - �صارع ال�صيخ را�صد - مقابل 

حمطة برتول ايبكو - بناية اخلور بالزا - مكتب رقم 1
املنفذ �صده : ال�صيخ / ماجد اأحمد را�صد املعال  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املطينة - بجانب مطعم عرو�س دم�صق - بناية 

يو�صف �صالح ح�صني اجلزيري )مبنى رقم 2( - حمل رقم 1 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة   العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد 
ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي او�صاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 3/907 - املنطقة : مردف - رقم البلدية : 

919 - 251 - امل�صاحة : 966.19 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.500.000 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/216 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك - عنوانه : اإمارة دبي بردبي �صارع ال�صيخ زايد مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية بوكالة مكتب الثقة 

للمحاماة واال�صت�صارات القانونية الكائن يف ال�صارقة 
املنفذ �صده : م�صطفى �صليمان �صكاريان 

عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�صة برج الريف �صقة رقم 1303 الطابق رقم 13 مبنى رقم 1 رقم االر�س 48 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وع��ل��ى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  )�صركة  البيع  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  اجل��ه��ة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة   العقار 

)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم االر�س : 48 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج الريف - رقم 

العقار : 1303 - رقم الطابق : 13 - امل�صاحة : 220.65 مرت مربع - التقييم : 2.375.054.00 درهم ،  يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/184 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك - م�صاهمة عامة - بنك نور اال�صالمي - �س م ع - �صابقا - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع 

ال�صيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - مكتب 801 - مكاين 2684890630 
اإم��ارة دبي - بردبي - �صارع البادية ريذيدن�س - بناية رقم  املنفذ �صده : حامد حممد ه��ادي �صرد�صتي - عنوانه :  االإم��ارات - 

8 - �صقة رقم 111 - مكاين 3536690354
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين

دخول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن  20% من  يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  �صقة �صكنية - املنطقة : اخلريان - رقم االر�س : 29 - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : البادية ريزيدن�س 8 - رقم العقار 

: 111 - رقم الطابق : 1 - امل�صاحة : 209.46 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2705527 درهم العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2018/175 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك )�س م ع( - )�صابقا - بنك نور اال�صالمي( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مكتب رقم 

801 - ملك اعمار العقارية بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واال�صت�صارات القانونية الكائن بال�صارقة 
املنفذ �صده : حممد عثمان خان عارف كمال با�صا - عنوانه :  اإم��ارة دبي - الثنية اخلام�صة - مبنى برج قو�س دبي - �صقة رقم 

2007 - الطابق 20 - املبنى رقم 1 رقم االر�س 24 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين
دخول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن  20% من  يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة : رقم االر�س : 24 - ا�صم املبنى : برج قو�س دبي - رقم العقار : 

2007 - رقم الطابق 20 - امل�صاحة : 121.94 مرت مربع - ب : 1.050.039.00 درهم ، يباع الأعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/605 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: امل�صرق االإ�صالمي للتمويل )م�صاهمة خا�صة(  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع الغبيبة - مبنى 

امل�صرق االإ�صالمي للتمويل - مبنى بالكامل - اأمام ال�صوق القدمي 
املنفذ �صده : مهدي علي اكرب مع�صومي ا�صفهاين 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اجلمريا - �صارع مر�صى دبي - مبنى دبي مارينا مول هوتيل - �صقة 2305 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة  امل��واف��ق 2019/8/28  االأرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين البيع )���ص��رك��ة االم����ارات  ان��ي��ط بها  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة   ال��ع��ق��ار 
الثمن االأ�صا�صي قبل دخول  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من  ال�صراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 198 - املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : ريحان 1 - رقم املبنى : 15 - رقم 

العقار 503 - امل�صاحة : 113.43 مرت مربع - التقييم )2.075.613( درهم ، يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/873 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ: مكتب املحامون املتحدون - وميثلها املحامي / عبداهلل حممد علي الزري ال�صام�صي - عنوانه : االإمارات - اإمارة 

دبي - دبي - اخلليج التجاري - �صارع ال�صيخ زايد - �صنجل بيزن�س تاور - الطابق )39( مكتب )3902( 
املنفذ �صده : ام ئي للتطوير - �س ذ م م 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - اإعمار �صكوير - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى رقم )4( الطابق رقم )01( - مكتب رقم )106( 
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 5  - املنطقة : احلبية الرابعة - ا�صم املبنى : RED RESIDENCE - رقم الوحدة 

: 617  - امل�صاحة : 70.73 مرت مربع - القيمة الكلية - 494.864.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2018/193 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان 

لل�صيارات - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين 32445 94826 
العقار رقم  ري��دج 2 -  اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى �صاوث   : املنفذ �صده : في�صال جول موكي�س كومار  - عنوانه 
3302 - رقم مكاين : 26495 86771  - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/8/28 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 

يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 201 - امل�صاحة : 262.27 مرت مربع - املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : �صاوث ريدج 2 - رقم 

الوحدة : 3302 - القيمة الكلية : 2.500.000.00 درهم 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 201 - امل�صاحة : 90.49 مرت مربع - املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : �صاوث ريدج 3 - رقم 

الوحدة : 1105 - القيمة الكلية : 900.000.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/2424 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: فرحان �صدام رحمة املو�صوي  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�صعيد - �صارع ال�صيخ را�صد - مقابل 

حمطة برتول ايبكو - بناية اخلور بالزا - مكتب رقم 1
املنفذ �صده : ال�صيخ / ماجد اأحمد را�صد املعال  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املطينة - بجانب مطعم عرو�س دم�صق - بناية 

يو�صف �صالح ح�صني اجلزيري )مبنى رقم 2( - حمل رقم 1 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة   العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد 
ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي او�صاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 3/907 - املنطقة : مردف - رقم البلدية : 

919 - 251 - امل�صاحة : 966.19 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.500.000 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2018/216 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك - عنوانه : اإمارة دبي بردبي �صارع ال�صيخ زايد مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية بوكالة مكتب الثقة 

للمحاماة واال�صت�صارات القانونية الكائن يف ال�صارقة 
املنفذ �صده : م�صطفى �صليمان �صكاريان 

عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�صة برج الريف �صقة رقم 1303 الطابق رقم 13 مبنى رقم 1 رقم االر�س 48 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وع��ل��ى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  )�صركة  البيع  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  اجل��ه��ة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة   العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم االر�س : 48 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج الريف - رقم 

العقار : 1303 - رقم الطابق : 13 - امل�صاحة : 220.65 مرت مربع - التقييم : 2.375.054.00 درهم ،  يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/184 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك - م�صاهمة عامة - بنك نور اال�صالمي - �س م ع - �صابقا - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع 

ال�صيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - مكتب 801 - مكاين 2684890630 
اإم��ارة دبي - بردبي - �صارع البادية ريذيدن�س - بناية رقم  املنفذ �صده : حامد حممد ه��ادي �صرد�صتي - عنوانه :  االإم��ارات - 

8 - �صقة رقم 111 - مكاين 3536690354
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين
دخول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن  20% من  يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  �صقة �صكنية - املنطقة : اخلريان - رقم االر�س : 29 - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : البادية ريزيدن�س 8 - رقم العقار 

: 111 - رقم الطابق : 1 - امل�صاحة : 209.46 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2705527 درهم العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/175 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك )�س م ع( - )�صابقا - بنك نور اال�صالمي( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مكتب رقم 

801 - ملك اعمار العقارية بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واال�صت�صارات القانونية الكائن بال�صارقة 
املنفذ �صده : حممد عثمان خان عارف كمال با�صا - عنوانه :  اإم��ارة دبي - الثنية اخلام�صة - مبنى برج قو�س دبي - �صقة رقم 

2007 - الطابق 20 - املبنى رقم 1 رقم االر�س 24 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين
دخول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ال  تاأمني  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة : رقم االر�س : 24 - ا�صم املبنى : برج قو�س دبي - رقم العقار : 

2007 - رقم الطابق 20 - امل�صاحة : 121.94 مرت مربع - ب : 1.050.039.00 درهم ، يباع الأعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم 2017/605  تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: امل�صرق االإ�صالمي للتمويل )م�صاهمة خا�صة(  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع الغبيبة - مبنى 

امل�صرق االإ�صالمي للتمويل - مبنى بالكامل - اأمام ال�صوق القدمي 
املنفذ �صده : مهدي علي اكرب مع�صومي ا�صفهاين 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اجلمريا - �صارع مر�صى دبي - مبنى دبي مارينا مول هوتيل - �صقة 2305 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة  امل��واف��ق 2019/8/28  االأرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين البيع )���ص��رك��ة االم����ارات  ان��ي��ط بها  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة   ال��ع��ق��ار 
الثمن االأ�صا�صي قبل دخول  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من  ال�صراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 198 - املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : ريحان 1 - رقم املبنى : 15 - رقم 

العقار 503 - امل�صاحة : 113.43 مرت مربع - التقييم )2.075.613( درهم ، يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/873 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ: مكتب املحامون املتحدون - وميثلها املحامي / عبداهلل حممد علي الزري ال�صام�صي - عنوانه : االإمارات - اإمارة 

دبي - دبي - اخلليج التجاري - �صارع ال�صيخ زايد - �صنجل بيزن�س تاور - الطابق )39( مكتب )3902( 
املنفذ �صده : ام ئي للتطوير - �س ذ م م 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - اإعمار �صكوير - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى رقم )4( الطابق رقم )01( - مكتب رقم )106( 
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم االر�س : 5  - املنطقة : احلبية الرابعة - ا�صم املبنى : RED RESIDENCE - رقم الوحدة 

: 617  - امل�صاحة : 70.73 مرت مربع - القيمة الكلية - 494.864.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/117 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م خ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى �صما تاور - �صقة الطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �صده : جاجدي�س كومار كوداباي 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا االأوىل - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى فيال 10 كال�صرت 21 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين

دخول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن  20% من  يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم االر�س : 847 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا بزن�س 

افينيوا بي بي 1 - رقم الوحدة : 2407 - امل�صاحة : 156.73 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1.012.215 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2011/352 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: حممد اأظهر �صجاول 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - انرتنا�صيونال ل�صقق الفندقية - بلوك بي - �صقة رقم 510 
املنفذ �صده : املتكاملة للو�صاطة العقارية - �س ذ م م - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - باالإر�صاد 

املنفذ �صده : انتيجرال للعقارات - �س ذ م م  
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�س ف�صاء - رقم االر�س : 2179 - املنطقة : جبل علي - امل�صاحة : 2312.24 مرت مربع - القيمة التقديرية 

: 11.408.838 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/2408 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ: ال�صلمان للمحاماة واال�صت�صارات القانونية وميثله املحامي خليفة را�صد ح�صن احمد ال�صلمان 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية بيزن�س افنيو - مكتب رقم 214.213 - هاتف رقم 0506285385 042999099 - 
info@alsalmanadvocates.ae : بريد الكرتوين

املنفذ �صده : ابو علي مالك عبداملالك �صروف - عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - داون تاون - بنايات اعمار �صكوير - بناية 
 info@sheffieldholdings.ae : رقم 4 - مكتب رقم 203 - هاتف 043806750 - بريد اإلكرتوين

���ص��ي��ج��رى بيع  اق��ت�����ص��ى احل����ال  ال��ت��ال��ي��ة ان  ال��ث��الث  ال�����ص��اع��ة 5.00 م�����ص��اء ويف االي����ام  امل���واف���ق 2019/8/28  ي���وم االأرب���ع���اء  ان���ه يف 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا االلكرتوين
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الور�صان االأوىل - رقم االر�س : 161 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : H03 - رقم الوحدة 

406 - امل�صاحة : 44.62 مرت مربع - القيمة التقديرية : 288.171 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/25 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية 

عنوانه : اإمارة دبي / ديرة �صارع / بني يا�س / برج امل�صرف 
املنفذ �صده : �صركة ارمن العاملية - ذ م م - وميثلها مديرها / �صعيد ح�صني من�صئي  - عنوانه : اإمارة دبي / �صلطة املنطقة احلرة 

بجبل علي / املنطقة اجلنوبية / �صارع 55 / بجوار م�صنع جرين الين / قطعة االر�س 520504 ا�س 
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
عبارة عن قطعة  ار�س - مبنطقة : جبل علي يف املنطقة احلرة - رقم االر�س : S20504 - القيمة : 21.800.000 درهم ، يباع 

العلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2017/117 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م خ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى �صما تاور - �صقة الطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �صده : جاجدي�س كومار كوداباي 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا االأوىل - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى فيال 10 كال�صرت 21 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين
دخول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن  20% من  يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم االر�س : 847 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا بزن�س 

افينيوا بي بي 1 - رقم الوحدة : 2407 - امل�صاحة : 156.73 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1.012.215 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم 2011/352 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: حممد اأظهر �صجاول 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - انرتنا�صيونال ل�صقق الفندقية - بلوك بي - �صقة رقم 510 
املنفذ �صده : املتكاملة للو�صاطة العقارية - �س ذ م م - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - باالإر�صاد 

املنفذ �صده : انتيجرال للعقارات - �س ذ م م  
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�س ف�صاء - رقم االر�س : 2179 - املنطقة : جبل علي - امل�صاحة : 2312.24 مرت مربع - القيمة التقديرية 

: 11.408.838 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2018/2408 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ: ال�صلمان للمحاماة واال�صت�صارات القانونية وميثله املحامي خليفة را�صد ح�صن احمد ال�صلمان 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية بيزن�س افنيو - مكتب رقم 214.213 - هاتف رقم 0506285385 042999099 - 
info@alsalmanadvocates.ae : بريد الكرتوين

املنفذ �صده : ابو علي مالك عبداملالك �صروف - عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - داون تاون - بنايات اعمار �صكوير - بناية 
 info@sheffieldholdings.ae : رقم 4 - مكتب رقم 203 - هاتف 043806750 - بريد اإلكرتوين

���ص��ي��ج��رى بيع  اق��ت�����ص��ى احل����ال  ال��ت��ال��ي��ة ان  ال��ث��الث  ال�����ص��اع��ة 5.00 م�����ص��اء ويف االي����ام  امل���واف���ق 2019/8/28  ي���وم االأرب���ع���اء  ان���ه يف 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا االلكرتوين
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الور�صان االأوىل - رقم االر�س : 161 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : H03 - رقم الوحدة 

406 - امل�صاحة : 44.62 مرت مربع - القيمة التقديرية : 288.171 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12711 بتاريخ 2019/8/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2016/25 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية 

عنوانه : اإمارة دبي / ديرة �صارع / بني يا�س / برج امل�صرف 
املنفذ �صده : �صركة ارمن العاملية - ذ م م - وميثلها مديرها / �صعيد ح�صني من�صئي  - عنوانه : اإمارة دبي / �صلطة املنطقة احلرة 

بجبل علي / املنطقة اجلنوبية / �صارع 55 / بجوار م�صنع جرين الين / قطعة االر�س 520504 ا�س 
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/8/28 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
عبارة عن قطعة  ار�س - مبنطقة : جبل علي يف املنطقة احلرة - رقم االر�س : S20504 - القيمة : 21.800.000 درهم ، يباع 

العلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
يعقد من 9-12 �سبتمرب 2019 يف اأبوظبي

هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي امل�صيف ملوؤمتر الطاقة العاملي
•• دبي-الفجر:

 اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها ملوؤمتر الطاقة والذي يعقد من 9-12 �صبتمرب 
2019 يف اأبوظبي، ب�صفتها الراعي امل�صيف للموؤمتر وينظم حتت رعاية كرمية من �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل، حتت �صعار” الطاقة من 
و�صيح�صر �صعادة: �صعيد حممد الطاير، الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي  اأجل االزدهار”. 
اليوم  الطاقة يف  ح��ول قطاع  كلمة  �صيلقي  كما  امل��وؤمت��ر،  اأعمال  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
“ت�صعدنا م�صاركة هيئة  “ �صعيد حممد الطاير”:  املنا�صبة قال �صعادة  الثاين منه.وبهذه 
العا�صمة  ت�صت�صيفه  الذي  والع�صرين  الرابع  العاملي  الطاقة  دبي يف موؤمتر  كهرباء ومياه 
االإم����ارات كمن�صة مثالية ال�صت�صافة  ل��دول��ة  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة  امل��وؤمت��ر  وي��وؤك��د  اأب��وظ��ب��ي. 

اأن  ت��اأث��رياً يف العامل يف جم��ال الطاقة. ونحن على ثقة  امل��وؤمت��ر االأك��رب واالأق���دم واالأك���رث 
االإم��ارات على خارطة  الرائدة لدولة  العاملية  للمكانة  نظراً  كبرياً  املوؤمتر �صيحقق جناحاً 
الطاقة العاملية، و�صيمثل فر�صة لتعزيز ال�صراكات العاملية وا�صتك�صاف الفر�س اال�صتثمارية 
واملتطلبات التقنية الالزمة لتلبية الطلب العاملي على الطاقة يف امل�صتقبل باالعتماد على 
العربية  االإم��ارات  دولة  “تويل  “ الطاير”:  �صعادة  وامل�صتدامة«.واأ�صاف  التقليدية  امل��وارد 
املتحدة اأولوية كربى لتطوير قطاع الطاقة النظيفة واملتجددة من خالل ا�صرتاتيجياتها 
م�صتدامة  حلول  لتطوير  ا�صت�صرايف  كنهج  لالبتكار  ودعمها  املجال،  هذا  يف  وا�صتثماراتها 
للتحديات التي تواجه الب�صرية، حيث توؤمن قيادتنا الر�صيدة اأن ال�صباب هم القوة الدافعة 
لبناء م�صتقبل اأكرث اإ�صراقاً وحجر االأ�صا�س يف عملية التنمية امل�صتدامة. وتاأتي رعاية هيئة 
موؤمتر  يف   )SET( الطاقة  لتحويل  النا�صئة  ال�صركات  جائزة  ملعر�س  دبي  ومياه  كهرباء 

2019، انطالقاً من ا�صرتاتيجيتها لدعم رواد االأعمال يف قطاع الطاقة  العاملي  الطاقة 
الطاقة  م�صتقبل  �صنع  يف  امل�صاركة  اإىل  تهدف  متكاملة  منظومة  عرب  واملتجددة  النظيفة 
“يف هيئة كهرباء ومياه دبي، ن�صع االبتكار  على م�صتوى العامل«.واأردف �صعادة “ الطاير”: 
الهيئة كموؤ�ص�صة رائدة عاملياً م�صتدامة ومبتكرة،  روؤية  اإطار  اأولوياتنا يف  راأ�س قائمة  على 
اأهداف  الذين ي�صهمون يف تطوير حلول فعالة ت�صهم يف حتقيق  املبدعني  وجهودنا لدعم 
التنمية امل�صتدامة ورفد اجلهود العاملية ملواجهة اآثار التغري املناخي واحلد من االحتبا�س 
احلراري عرب زيادة االعتماد على الطاقة املتجددة والنظيفة وزيادة كفاءة الطاقة واحلد من 
االنبعاثات الكربونية للم�صاهمة يف اإحداث تغيريات اإيجابية على ال�صعيد العاملي انطالقاً 
من دولة االإمارات، اأر�س ال�صالم وال�صعادة واالإيجابية وبلد الت�صامح واخلري والعطاء، التي 

باتت من�صة لالإبداع وحا�صنة للمبدعني ووجهة للمبتكرين من جميع اأنحاء العامل«.

 API Sandbox يف اإطار برنامج املن�سة املعزولة لختبارات واجهة برجمة التطبيقات

بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج »فينتك هايف يف مركز دبي املايل العاملي«
 الأوائل يف املنطقة مبنح �صهادات اعتماد خلم�س �صركات تكنولوجيا مالية نا�صئة 

توقعات بو�سول مبيعاتها اإىل نحو 19.5 مليار درهم بحلول 2023  

حتليل غرفة دبي يك�صف ت�صجيل مبيعات ال�صياحة العالجية
 يف الإمارات 12.1 مليار درهم خالل 2018  

•• دبي-الفجر:

بنك  ق��ام  املنطقة،  م�صتوى  على  االأوىل  للمرة   
امل�صرفية  امل��ج��م��وع��ة  ال��وط��ن��ي،  دب���ي  االإم������ارات 
“فينتك هايف يف  الرائدة يف املنطقة، وبرنامج 
التكنولوجيا  م�صّرع  العاملي”،  املايل  دبي  مركز 
امل���ال���ي���ة االأك������رب يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ص���رق االأو����ص���ط 
االعتماد  �صهادات  اآ�صيا، مبنح  وجنوب  واأفريقيا 
النا�صئة  املالية  التكنولوجيا  �صركات  من  لعدد 
املعزولة  م��ن�����ص��ت��ه  ا���ص��ت��خ��دام  يف  جن��ح��ت  ال��ت��ي 
 API التطبيقات  ب��رجم��ة  واج��ه��ة  الخ��ت��ب��ارات 
احللول  وا���ص��ت��ع��را���س  الإن�����ص��اء   Sandbox

املالية املبتكرة.
املالية  التكنولوجيا  ���ص��رك��ات  قائمة  وت�صمنت 
تكامل  كيفية  بنجاح  ا�صتعر�صت  التي  النا�صئة 
الوطني  االإم��ارات دبي  اأعمالها مع من�صة بنك 
التطبيقات  برجمة  واجهة  الختبارات  املعزولة 
املبادرة  م��ن  وت��خ��رج��ت   ،API Sandbox

بح�صولها على �صهادة التعاون كاًل من:

التجارة-  لتمويل  رقمي  حل  موف”،  •»موين 
�صل�صلة التوريد

على  ل��ل��ت��ع��رف  م�����ص��رتك  ح���ل  •»نوربلوك”، 
املوزعة  احل�صابات  �صجالت  با�صتخدام  العميل 

)بلوك ت�صني(
للعمليات  م��ف��ات��ي��ح  ل��وح��ة  ت�صينجر”،  •»قيم 

امل�صرفية تتيح اإجراء املعامالت اأثناء الدرد�صة
•»ليب للتكنولوجيا املالية”، حل رقمي لت�صجيل 

ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم
روبوت درد�صة للقطاع املايل •»بانك بودي”، 

وتعّد املن�صة التي اأطلقها “خمترب بنك االإمارات 
دبي الوطني امل�صتقبلي” يف عام 2018 االأوىل 
من نوعها يف املنطقة، وخطوة بالغة االأهمية يف 
البنك  له  ر�صد  ال��ذي  الرقمي  التحول  برنامج 
املتاحة  املن�صة  وت�صم  درهم.  مليار  قدره  مبلغاً 
اأكرث  املالية  التكنولوجيا  و�صركات  للمطورين 
و500  التطبيقات  لربجمة  واجهة   200 من 
نقطة ا�صتخدام نهائية ت�صمل قطاعات التجزئة 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  وال�����ص��رك��ات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
 5 م��ن  اأك���رث  اإىل  ال��و���ص��ول  للمطورين  وت��ت��ي��ح 
العمالء  مل���ع���ام���الت  ع��م��ل��ي��ة حم���اك���اة  م���الي���ني 
امل�صريف«  ال��ق��ط��اع  بنية  “�صبكة  ل��ن��م��وذج  وف��ق��اً 

.)BIAN(
الرئي�س  قا�صم،  عبداهلل  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
بنك  جمموعة  يف  العمليات  الإدارة  التنفيذي 
االإمارات دبي الوطني: “باعتباره رائداً للحلول 
يفخر  املنطقة،  املبتكرة على م�صتوى  امل�صرفية 
ال��وط��ن��ي مب��ن��ح �صهادات  دب����ي  االإم��������ارات  ب��ن��ك 
االعتماد خلم�س من �صركات التكنولوجيا املالية 
’فينتك هايف يف  بالتعاون مع برنامج  النا�صئة 
باأن  ثقة  ونحن على  العاملي‘.  امل��ايل  دبي  مركز 
هذه املبادرة �صتمهد الطريق لعدد من عالقات 
البنوك  ب���ني  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال��ت��ع��اون اجل���دي���دة يف 
و�صركات التكنولوجيا املالية باملنطقة، وبالتايل 
جتربة  وت��وف��ري  املختلفة،  التحديات  م��واج��ه��ة 

اأكرث ذكاًء واأمناً للعمالء«.
 - اأول  مدير  مونيوكي،  ايفانز  ق��ال  جهته،  من 
االإمارات  بنك  جمموعة  يف  الرقمية  اخلدمات 
دبي الوطني: “ي�صهم بنك االإمارات دبي الوطني 
ب���دور ح��ي��وي ل��ق��ي��ام ع��الق��ات ال��ت��ع��اون املبتكرة 
واملنطقة.  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
املن�صة  غ����رار  ع��ل��ى  امل����ب����ادرات  دور  ي���اأت���ي  وه��ن��ا 
التطبيقات  برجمة  واجهة  الختبارات  املعزولة 
معززة  بيئة  تاأ�صي�س  يف   API Sandbox
التكنولوجيا  ل�����ص��رك��ات  وال�����ص��الم��ة  ب����االأم����ان 
املالية واملطورين يف البنك لدفع عجلة االبتكار 
وت�صريع  االأول��ي��ة  ال��ن��م��اذج  وتاأ�صي�س  وال��ت��ع��اون 

املكاملات  با�صتخدام  االأ���ص��واق  يف  املنتجات  ط��رح 
وعينات  التطبيقات  برجمة  واجهة  من  املفيدة 

البيانات اال�صطناعية«.
لتمهد  اجلهود  هذه  “تاأتي  مونيوكي:  واأ�صاف 
القطاع  م����ن  ال�������ص���رك���اء  الن�������ص���م���ام  ال���ط���ري���ق 
التكنولوجيا  و���ص��رك��ات  البنوك  اإىل  احلكومي 
املالية. وي�صعدنا اأن نقدم الدعم مل�صرعات رائدة 
مثل ’فينتك هايف يف مركز دبي املايل العاملي‘، 
النا�صئة  ال�صركات  فيه  تتفاعل  ال��ذي  الوقت  يف 
مع مزودي التقنيات احلديثة الإيجاد طرق حلل 
جهودنا  اإط���ار  يف  واجل��دي��دة،  القدمية  امل�صاكل 

الدوؤوبة لتاأ�صي�س حلول م�صرفية للم�صتقبل«.

وتقّدم من�صة بنك االإمارات دبي الوطني املعزولة 
 API التطبيقات  ب��رجم��ة  واج��ه��ة  الخ��ت��ب��ارات 
املالية  التكنولوجيا  ل�����ص��رك��ات   Sandbox
اأفكارهم  لتحويل  املنا�صبة  االأدوات  واملطورين 
البنية  م���ع  ت��ت��ك��ام��ل  ع��ام��ل��ة  اأول���ي���ة  اإىل من����اذج 

التقنية ملن�صة البنك املعزولة لالختبارات، 
واخلدمات  املنتجات  تطور  وت��رية  حفز  بهدف 
تزامناً  االأ�صواق،  يف  املبتكرة وطرحها  امل�صرفية 

مع تقدير �صركات التكنولوجيا املالية عاملياً.
�صركات  جل���م���ي���ع  م���ت���اح���ة  امل���ن�������ص���ة  وك�����ان�����ت   
التكنولوجيا املالية امل�صجلة يف برنامج “فينتك 

هايف يف مركز دبي املايل العاملي”،
املتكاملة،  اأع��م��ال��ه��ا  م���زاول���ة  م���ن  م��ك��ن��ه��ا   مب���ا 
وت��ق��دمي م��ق��رتح��ات ال��ق��ي��م��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة لنخبة 
من ال�صخ�صيات القيادية يف بنك االإم��ارات دبي 

الوطني، 
اإث��ب��ات  ق���درة تقنياتها اخل��ا���ص��ة على  وم��ن ث��م 
ال��ت��ك��ام��ل م��ع ب��ن��ك ح��ق��ي��ق��ي، ويف ال��وق��ت الذي 
امتلكت فيه هذه ال�صركات الفر�صة لال�صتمرار 

بتعاونها مع البنك.
من جانبها، قالت رجاء املزروعي نائب الرئي�س 
التنفيذي يف “فينتك هايف يف مركز دبي املايل 
اأحرزته  الذي  التقدم  روؤية  “ي�صعدنا  العاملي”: 
من  تتخذ  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  ���ص��رك��ات 
م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي م��ق��راً ل��ه��ا ع��رب هذه 
العملية، وي�صلط ذلك ال�صوء على دور املركز يف 

ا�صت�صراف م�صتقبل القطاع املايل.
واجهة  الختبارات  املعزولة  املن�صة  اأن  �صك  وال   

قد   API Sandbox التطبيقات  ب��رجم��ة 
ع����ززت ���ص��راك��ت��ن��ا امل�����ص��ت��م��رة م��ع ب��ن��ك االإم�����ارات 
جناحها  اأعقاب  يف  قدماً  ونتطلع  الوطني،  دبي 
التعاون  ع��الق��ات  م��ن  م��زي��د  ث��م��ار  اإىل ح�����ص��د 

امل�صابهة«.
وت��ط��ب��ق م��ن�����ص��ة ب��ن��ك االإم�������ارات دب���ي الوطني 
التطبيقات  برجمة  واجهة  الختبارات  املعزولة 
امل�صرفية  امل���ع���اي���ري    API Sandbox
االأم���ان  اأرق����ى م�صتويات  ت��وف��ر  ال��ت��ي  امل��ف��ت��وح��ة 

واخل�صو�صية للم�صتخدمني.
التوا�صل  اإم��ك��ان��ي��ة  للمطورين  املن�صة  وتتيح   
املقدمة  القيمة  وت��ع��زي��ز  ال��ب��ن��ك،  م��ع  ب�صهولة 
للعمالء وال�صركاء، يف الوقت الذي ت�صاهم فيه 

بالنمو االقت�صادي للمنطقة.
رائداً  الوطني  دب��ي  االإم���ارات  بنك  ك��ان  ولطاملا 
رقمياً على م�صتوى القطاع امل�صريف يف املنطقة، 
القطاع  املرموقة يف  اجلوائز  العديد من  وح��از 
عملياته.  برقمنة  الرا�صخ  التزامه  على  تاأكيداً 
تطبيق  “اأف�صل  جائزة  على  البنك  ح�صل  فقد 
خالل  االإنرتنت”  ع��رب  امل�����ص��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
اإ�صافة  بانكر”،  اآ�صيان  “ذا  جوائز  توزيع  حفل 
اإىل جائزة “اأف�صل بنك رقمي يف دولة االإمارات 
فاينان�س”  “جلوبال  م��ن  املتحدة”  ال��ع��رب��ي��ة 
الأف�صل   2018 االأو�صط  ال�صرق  جوائز  �صمن 
بنوك رقمية للم�صتهلكني يف العامل. كما ح�صد 
يف  “املبتكر”  الوطني لقب  دب��ي  االإم���ارات  بنك 
 2018 فاينان�س  جلوبال  من  االأو�صط  ال�صرق 

جوائز املبتكرون.

•• دبي-الفجر:

 اأعلنت غرفة �صناعة وجت��ارة دبي 
ال�صياحة  م��ب��ي��ع��ات  ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ن 
العالجية يف االإمارات 12.1 مليار 
درهم يف 2018 بن�صبة منو قدرها 
%5.5 مقارنة بالعام الذي قبله، 
وذلك بح�صب حتليل حديث لغرفة 
دب��ي ت��وق��ع ا���ص��ت��م��رار من��و مبيعات 
االإم����ارات  يف  ال��ع��الج��ي��ة  ال�صياحة 
بحلول  دره��م  مليار   19.5 لتبلغ 
منو  مب���ع���دل  اأي   2023 ال����ع����ام 
 .10.7% ق���دره  ت��راك��م��ي  �صنوي 

لل�صنوات اخلم�س القادمة.
املبني  دب����ي  واأك������د حت��ل��ي��ل غ���رف���ة 
ب��ي��ان��ات واإح�������ص���اءات حديثة  ع��ل��ى 
�صليو�صنز”  “فيت�س  م�������ن 
اأن  انرتنا�صيونال«  و»يورومونيتور 
مبيعات ال�صياحة العالجية بح�صب 
انرتنا�صيونال”  “يورومونيتور 
-2014 ال���ف���رتة  خ����الل  ح��ق��ق��ت 
قدر  تراكمياً  �صنوياً  من��واً   2019
يعك�س  مم���ا   11.9% ب���ح���وايل 
العالجية  ال�صياحة  قطاع  جاذبية 

يف الدولة.
ول�����ف�����ت حت���ل���ي���ل ال�����غ�����رف�����ة ب����ن����اًء 
ع���ن )فيت�س  ����ص���ادر  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
القطاع  اإن��ف��اق  اأن  اإىل  �صليو�صنز(، 
حوايل  ب��ل��غ  االإم�����ارات  يف  ال�صحي 
50.3 مليار درهم يف عام 2018 

قدرها  �صنوية  من��و  بن�صبة  وذل���ك 
اإن����ف����اق  ي�������ص���م���ل  ح���ي���ث   ،5.4%
�صراء  ال��دويل  يف  ال�صحي  القطاع 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  و�صلع  خ��دم��ات 

من قبل كيانات عامة وخا�صة.
و�صلط التحليل ال�صوء على النمو 
ال�صحية  الرعاية  لقطاع  املت�صارع 
ال���ع���الج���ي���ة ب���ال���دول���ة وع������دد من 
القطاع،  لنمو  احليوية  امل��وؤ���ص��رات 
يف  م�صت�صفى   154 ي��وج��د  ح��ي��ث 
على  معظمها  ح�صلت  االإم������ارات 
يعمل  كما  عاملية،  اعتماد  �صهادات 
اأكرث من 25 األف طبيب يتمتعون 
ب��ال��ك��ف��اءة ال��ع��ال��ي��ة يف االإم�������ارات، 
االأجانب.  املقيمني  م��ن  معظمهم 
واأج����������رت م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ال����دول����ة 
 ،2018 يف  ج��راح��ة   119،897
ح��ي��ث ارت���ف���ع ه����ذا ال���ع���دد مبعدل 
����ص���ن���وي ت���راك���م���ي ق�������دره ح����وايل 
 2013 م���ن  ال���ف���رتة  يف   0.7%

و2018.
ال�صياحة  لدعم  متنوعة  م��ب��ادرات 

العالجية
وابوظبي  دب��ي  اأن  التحليل  وذك���ر 
على  و25   16 امل��رت��ب��ت��ان  اح��ت��ل��ت��ا 
العاملية  الوجهات  كاأف�صل  التوايل 
العامل،  يف  ال��ع��الج��ي��ة  ل��ل�����ص��ي��اح��ة 
بيانات  اأح��������دث  ب��ح�����ص��ب  وذل�������ك 
حيث  العالجية،  ال�صياحة  موؤ�صر 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإط����الق  مت 

واجل��������ه��������ود جل���������ذب ال�������ص���ي���اح���ة 
ل��ل��دول��ة. ف��ع��ل��ى �صبيل  ال��ع��الج��ي��ة 
بدبي  ال�صحة  هيئة  قامت  امل��ث��ال، 
ال�صحية”  دب���ي  “جتربة  ب��اإن�����ص��اء 
لل�صياحة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ب��واب��ة  ك���اأول 
على  وتعمل  املنطقة  يف  العالجية 
ال�����ص��ي��اح يف ح��ج��ز كافة  م�����ص��اع��دة 
عرب  العالجية  عطلتهم  تفا�صيل 
االإن����رتن����ت ب���داي���ة م���ن اإج�������راءات 
الطريان  رح�����الت  اإىل  ال����دخ����ول 
ال����ف����ن����ادق.  االإق�������ام�������ة يف  وح����ت����ى 
دائرة  قامت  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 
وال�صياحة  الثقافة  ودائرة  ال�صحة 
باإطالق   2018 يف  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ب�����واب�����ة اأب����وظ����ب����ي االإل����ك����رتون����ي����ة 
بوابة  وه���ي  ال��ع��الج��ي��ة،  لل�صياحة 
االإم����ارة كافة  ل���زوار  ت��وف��ر  رقمية 
الطبية  اخلدمات  حول  املعلومات 
طوال  ال�صحية  الرعاية  ومن�صاآت 
مدة زيارتهم. كذلك، وقعت دائرة 
اأبوظبي  يف  وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
العالجية  ال�����ص��ي��اح��ة  وم��ن��ظ��م��ة 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م ت�����ص��م��ل ف��ت��ح اأول 
مكتب اإقليمي للمنظمة يف اأبوظبي 
وا�صت�صافة املوؤمتر العاملي لل�صياحة 
العالجية واملوؤمتر العاملي للرعاية 
اأكتوبر  يف  اب��وظ��ب��ي  يف  ال�����ص��ح��ي��ة 

.2019
وا�صتعر�س حتليل غرفة دبي اآفاق 
ال�صياحة  لقطاع  امل�صتقبلي  النمو 

اأن دولة  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��ع��الج��ي��ة 
االإم����������ارات ت��ع��ت��رب م���ك���ان���اً ج���اذب���اً 
العالج  اأجل  القادمني من  لل�صياح 
االأو�صط  وال�����ص��رق  اآ�صيا  �صرق  م��ن 

واإفريقيا ودول اأوروبية.
 وي��خ��ت��ار ه�����وؤالء ال�����ص��ي�����������������اح دولة 
االإم���ارات ب�صبب ف�����رتات االنتظ������ار 
الق�صرية يف امل�صت�صفي������ات واجلودة 
الرع������اية  خل������دمات  الع��������الية 

ال�ص����حية.
االإمارات  اأن  اإىل  التحليل  واأ���ص��ار   
حتتية  ببنية  تتمتع  دب��ي،  وخا�صة 
امل�صت�صفيات  وتوفر  جيدة  �صياحية 
والعناية  التجميل  ج��راح��ات  فيها 
ب���ال���ع���ي���ون وع���م���ل���ي���ات االإخ�������ص���اب 
والعناية  اال���ص��ط��ن��اع��ي  والتلقيح 
الرتقيعية  واجل��راح��ة  بال�صرايني 
اخلدم�����ات  م�����ن  وغ���ريه�����������������������ا 

العالجية.
احل���������االت،  ب���ع�������س  ويف  ل�����ذل�����ك   
حيث  االإم�����ارات  اإىل  ال�صياح  ي��اأت��ي 
ي���ج���م���ع���ون خ�����الل زي����ارت����ه����م بني 
عمليات التجميل وعالج االأ�صنان.

واألقى التحليل ال�صوء على تقرير 
و”جتربة  ب��دب��ي  ال�����ص��ح��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
ارت��ف��اع عدد  ذك��ر  ال�صحية”،  دب��ي 
العالج  بغر�س  ال��ق��ادم��ني  ال�صياح 
يف دبي من 107 اآالف يف 2012 
اإىل 337 اآالف يف 2018، وتوقع 
حكومة دبي جذب اأكرث من ن�صف 

مليون �صائح بهدف العالج بحلول 
2020، وذلك بدعم من معر�س 
قطاع  وت����ط����ور   2020 اإك�������ص���ب���و 
اإىل  وباالإ�صافة  ال�صحية.  الرعاية 
ذل����ك، ذك���ر ال��ت��ح��ل��ي��ل ارت���ف���اع عدد 
ال�صحية”  دب���ي  “جتربة  ���ص��رك��اء 
عامي  ب�����ني   76 اإىل   24 م�����ن 
ترتكز  ح��ي��ث  و2018،   2012
اأك����رث ال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل��ط��ل��وب��ة يف 

ال�صياحة العالجية يف دبي كل من 
الريا�صي  والطب  العظام  جراحة 
والعناية  اجل���ل���دي���ة  واالأم�����را������س 
ب��اجل��ل��د وط����ب االأ����ص���ن���ان وع���الج 

اخل�صوبة. 
فر�س م�صتقبلية

وميكن لرواد االأعمال وامل�صتثمرين 
ال�صحية  ال����رع����اي����ة  اأ�������ص������واق  يف 
املزيد  جذب  وال�صيافة  وال�صياحة 

م���ن ال�����ص��ي��اح ال��ق��ادم��ني م���ن اأجل 
املختلفة  العامل  اأنحاء  من  العالج 
الرعاية  خ��دم��ات  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 
ال�صن  ل��ك��ب��ار  امل���ق���دم���ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
لتلقي  ق�صرية  انتظار  ف��رتات  مع 
ال���ع���الج وك���ذل���ك ع����الج اأم���را����س 

القلب.
ميكن  ذل��������ك،  اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة   
ل�����ص��رك��ات ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة يف 

االإمارات توفري خدمات االإخ�صاب 
من  للراغبني  ال�صناعي  والتلقيح 
من  للكثري  ميكن  كما  ال�صينيني. 
االإمارات  زيارة  العالجيني  ال�صياح 
الإجراء عمليات جراحية يف العيون 
برامج  لهم  وف��رت  اإذا  االأ���ص��ن��ان  اأو 
تذكرة  ت�صمل  العالجية  لل�صياحة 
وتاأمني  دخ����ول  وت��اأ���ص��رية  ط��ائ��رة 

�صحي وحجز فندقي.   

مقارنة بالعام 2017 وذلك مدفوعًا بعدد من املبادرات احلكومية ومنو عدد ال�صياح القادمني بهدف العالج العالجية  ال�صياحة  مبيعات  يف  منو   5.5%•
والأمرا�س اجللدية والعناية باجللد وطب الأ�صنان  الريا�صي  والطب  العظام  •جراحة 

وعالج اخل�صوبة اأبرز التخ�ص�صات املطلوبة يف ال�صياحة العالجية بالإمارات
ن�صف مليون �صائح بهدف العالج بحلول 2020، وذلك  من  اأكرث  جذب  دبي  •ت�صتهدف 

بدعم من معر�س اإك�صبو 2020 وتطور قطاع الرعاية ال�صحية
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املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر:

اإم��ارات��ي��ة ومقيمة يف  اأع��م��ال  رائ���دة   17 �صاركت 
اململكة  اإىل  تعليمية  رح��ل��ة  يف  م���وؤخ���راً  ال���دول���ة 
الربيطانية  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  ل��الط��الع  امل��ت��ح��دة، 
واكت�صاب  االجتماعية  االأع��م��ال  ري���ادة  جم��ال  يف 
املعرفة واخلربة العملية الالزمة الإطالق واإدارة 
وجدوى  اجتماعي  ت��اأث��ري  ذات  مبتكرة  م�صاريع 

اقت�صادية تخدم املجتمع االإماراتي.
وجاءت الرحلة، التي �صملت العا�صمة الربيطانية 
لندن ومدينة ليفربول، �صمن االأن�صطة التدريبية 
“بادري  ب��رن��ام��ج  م��ن  الثانية  ل��ل��دورة  امل�صاحبة 
اأطلقته  ال���ذي  االجتماعية”،  االأع���م���ال  ل��ري��ادة 
القدرات”،  وب��ن��اء  للمعرفة  “بادري  اأك��ادمي��ي��ة 
باملراأة  لالرتقاء  من��اء  ملوؤ�ص�صة  التعليمية  ال��ذراع 
يف عام 2018، بالتعاون مع كلية ريادة االأعمال 

االجتماعية يف لندن. 

امل�ساريع  اأثـــر  حتــديــد  يف  ملهمة  جتـــارب 
الجتماعية

وا�صتمرت  ل��ن��دن  مدينة  ب��زي��ارة  ال��رح��ل��ة  وب����داأت 
املا�صي،  ي��ول��ي��و   19 اإىل   15 م���ن  اأي�����ام  خ��م�����ص��ة 
حيث �صاركت رائدات االأعمال يف جل�صات تدريبية 
ريادي  اأب����رز  م��ن  جم��م��وع��ة  ق��دم��ه��ا  متخ�ص�صة 
الذين  املتحدة،  اململكة  يف  االجتماعية  االأع��م��ال 
�صردوا جتاربهم امللهمة يف تاأ�صي�س م�صاريع ريادية 
ذات اأثر اجتماعي، من بينهم نيكوال �صتيور، املدير 
التي  االجتماعية،  االأعمال  ري��ادة  ل�كلية  االإداري 
االأعمال  قدمت للم�صاركات ملحة عامة عن ريادة 

االجتماعية يف اململكة املتحدة. 
االأعمال  رائ���دة  في�صر،  ه��اي��دي  اأت��اح��ت  ب��دوره��ا، 
اجلوائز،  من  العديد  على  احل��ائ��زة  االجتماعية 
للم�صاركات يف جل�صة اأخرى فر�صة التعرف على 
كيفية تقييم التاأثري االجتماعي مل�صاريعهن، من 
االأعمال  ري���ادة  جم��ال  يف  امللهمة  ق�صتها  خ��الل 
االجتماعية، كما اأتاحت لهَن فر�صة امل�صاركة ب�صكل 
تفاعلي يف �صل�صلة من التدريبات مل�صاعدتهَن على 
اأف�صل لكيفية حتديد مدى  فهم وت�صكيل ت�صِورٍ 

تاأثري م�صاريعهن امل�صتقبلية على املجتمع. 
بريغيد”،  “ذا  م�صروع  زي��ارة  الرحلة،  وت�صمنت 
اأح����د اأب�����رز امل�����ص��اري��ع االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
باملوجهني  امل�����ص��ارك��ات  ال��ت��ق��ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا، ح��ي��ث 

من  لال�صتفادة  االجتماعية  االأع��م��ال  وري��ادي��ي 
ت��وج��ه��ت امل�صاركات  ال���رائ���دة، ث��م  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه 
وهو موقف �صيارات متعدد  “بيكهام ليفلز”  اإىل 
الطوابق مت حتويله اإىل م�صاحات اإبداعية بهدف 
م�صرتكة  م�صاحة  عن  الباحثني  املبدعني  متكني 
الفنية  وال��ت��ع��ب��ري ع���ن م��واه��ب��ه��م  ل��ل��ع��م��ل م���ع���اً 
بع�س  على  هناك  امل�صاركات  تعرفت  االإب��داع��ي��ة. 
رواد االأعمال الذين يعملون من “بيكهام ليفلز” 
االجتماعي  العمل  جمال  يف  الناجحة  وجتاربهم 
وال���ق�������ص���اي���ا امل���ت���ن���وع���ة ال���ت���ى ي���ع���اجل���ون���ه���ا، كما 
امل�صاريع  تاأثري  تقييم  مهارات  امل�صاركات  طبقت 
في�صر  ه��اي��دي  م��ن  تعلمنها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ليفليز”  “بيكهام  م�����ص��روع  ت��اأث��ري  م��دى  لقيا�س 

على املجتمع.
الرحلة، جمال  برنامج  امل�صاركات، �صمن  والتقت 
على  احلا�صل  االجتماعية  االأعمال  رائ��د  اإيزيل، 
ال��ع��دي��د م��ن اجل���وائ���ز، ح��ي��ث ا���ص��ط��ح��ب رائ���دات 
 Change(»االأعمال اإىل م�صروعه “ت�صينج بليز
، لالطالع على اآلية عمل امل�صروع     )Please
امل�صردين  جم��ت��م��ع  مت���ك���ني  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  ال������ذي 
ال��ق��ه��وة، وتوفري  ت��ق��دمي  ع��ل��ى مهنة  ب��ت��دري��ب��ه��م 

وظائف و�صكن لهم يف لندن.
�صايد  “�صاين  اإىل  امل�����ص��ارك��ات  ت��وج��ه��ت  وب��ع��ده��ا 
 Sunnyside Rural( ت���ر����ص���ت«  رورال 
Trust(، وهي موؤ�ص�صة خريية اجتماعية تقدم 
امل�صت�صعفة،  للفئات  العملية  واخل��ربة  التدريب 
حيث قدمت اخلبرية جني ماكاي جل�صة تدريبية 
ت�صمنت �صل�صلة من التمارين �صلطت من خاللها 
ال�صوء على اأهمية خلق اأدوات للتوا�صل الوا�صح 
م��ع االآخ���ري���ن، وت��ع��رف��ت امل�����ص��ارك��ات ع��ل��ى كيفية 
امللهمة واملقنعة عن م�صاريعهن  اإي�صال الق�ص�س 

لالآخرين. 
ا���ص��ت��خ��دام م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف 

الرتويج للم�صاريع 
وخ����الل امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��رح��ل��ة، توجهت 
رائ�����دات االأع���م���ال امل�����ص��ارك��ات يف ال��ربن��ام��ج اإىل 
من  اأي��ام  خم�صة  اأم�صني  حيث  ليفربول،  مدينة 
خاللها  �صاركن  امل��ا���ص��ي،  يوليو   26 وح��ت��ى   22
عدد  ق��دم��ه��ا  املتخ�ص�صة  اجل��ل�����ص��ات  م��ن  ع���دد  يف 
من اخل��رباء، من بينهم  ليز بيبلر من موؤ�ص�صة 
 Community( ك��اون��ت�����س«  “كوميونيتي 
متويل  ح��ول  جل�صة  ق��دم��ت  ال��ت��ي   ،)Counts

امل�صروعات، فيما �صلطت غري�س دايك من موؤ�ص�صة 
وكيفية  الت�صويق  على  ال�����ص��وء  جيغ�صو”  “يلو 
التوا�صل االجتماعي للرتويج  ا�صتخدام من�صات 
للم�صاريع االجتماعية، كما �صاركت ال�صيدة كلري 
، احلا�صلة على و�صام �صرف االإمرباطورية  دوف 
قطاع  يف  الربيطاين  للتاج  واملمثل  الربيطانية 
وموؤ�ص�س  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة  اخل����دم����ات 
اإحدى  يف تقدمي  “بالكبرين هاو�س”  جمموعة 

اجلل�صات. 
وت�����ص��م��ن��ت اجل���ول���ة امل���ي���دان���ي���ة زي������ارة ع����دد من 
امل�������ص���اري���ع االج���ت���م���اع���ي���ة ���ص��م��ل��ت ك�����اًل م����ن حي 
و”بالكبرين  بيكد”،  “هوم  االإب��داع��ي،  البلطيق 
التي  الربحية  غ��ري  املالب�س  ومغ�صلة  هاو�س”، 
اأ�ص�صتها الفنانة غري�س هاري�صون تخليداً لذكرى 
ويلكن�صون،  كيتي  املحلية  التاريخية  ال�صخ�صية 
كما ���ص��ارك��ت رائ����دات االأع��م��ال خ��الل اجل��ول��ة يف 
التي  واخل����ربات  امل��ع��ارف  ملناق�صة  خا�صة  جل�صة 
واالأفكار  االآراء  وت��ب��ادل  ليفربول،  يف  اكت�صبنها 
مل�صاريعهن  ت�����ص��وي��ق��ي��ة  خ��ط��ط  ب��و���ص��ع  اخل��ا���ص��ة 

االجتماعية امل�صتقبلية.
اأقامت  ليفربول،  يف  التعليمية  اجلولة  ختام  ويف 
على  ع�صاَء  حفل  هاو�س”  “بالكبرين  جمموعة 
�صرف وفد رائدات االأعمال االإماراتيات، مب�صاركة 
االأع���م���ال االجتماعية  رائ�����دات  اأب����رز  م��ن  ن��خ��ب��ة 
االأعمال  ري��ادة  لكلية  التابعة  الزمالة  �صبكة  من 
االج��ت��م��اع��ي��ة، و���ص��ب��ك��ة ال��ن�����ص��اء ال���ق���ي���ادي���ات من 
التوا�صل  بهدف  هاو�س”،  “بالكبرين  جمموعة 
امل�صاريع  حول  الق�ص�س  وم�صاركة  االآراء  وتبادل 

االجتماعية. 
التمويل  م�������ص���ادر  ت��ق��ي��ي��م  م�����ه�����ارات  اك���ت�������ص���اب 

واال�صتثمار
وع���ن اأه��م��ي��ة ال���رح���الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���زي���ارات 
�صعادة  قالت  الربنامج،  يف  للم�صاركات  امليدانية 
رمي بن كرم، مدير موؤ�ص�صة مناء لالرتقاء باملراأة: 
“ت�صكل زيارات امل�صاريع والرحالت امليدانية جوهر 
االجتماعية”  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  “بادري  برنامج 
يعد من  االآخرين  التعلم من جت��ارب  اأن  باعتبار 
اأجنح الطرق ال�صتيعاب نتائج التعلم، حيث يتيح 
التعلم العملي للم�صاركات فر�صة ا�صتك�صاف عامل 
متنوع من امل�صاريع االجتماعية، وتقييم اأفكارهن 
امل�صاريع االجتماعية اخلا�صة بهن،  اإطالق  حول 
وت�����ص��م��ي��م ال���ن���م���وذج ال����ذي ي��رغ��ن ب���ه وم����ن ثم 

مهارات  اكت�صاب  عن  ف�صاًل  ال�صوق،  يف  تطبيقه 
تقييم م�صادر التمويل واال�صتثمار وقيا�س االأثر 

االجتماعي لهذه امل�صاريع«.
اأن تن�صغل رائدات  “من املرجح  واأ�صافت بن كرم 
االأعمال يف االأن�صطة اليومية مل�صاريعهن يف الوقت 
يف  ي�صتطيعون  وال  تعزيزها،  فيه  يحاولن  ال��ذي 
لذا  �صمويل،  ب�صكل  امل�صروع  روؤي��ة  االأحيان  بع�س 
فاإن احل�صول على بع�س الوقت ل�صقل مهاراتهن 
يف جم��ال ري��ادة االأع��م��ال االجتماعية من خالل 
برنامج بادري لريادة االأعمال االجتماعية بعيداً 
على  ي�صاعدهن  للم�صروع  اليومية  االأن�صطة  عن 
اأخ����رى ويزودهن  ال��ن��ظ��ر ل��ل��م�����ص��روع م��ن زاوي����ة 
واإطالق  لتطوير  وال��ف��ر���ص��ة  ال��الزم��ة  ب�����االأدوات 
املجتمعي  والتاأثري  الربحية  بني  جتمع  م�صاريع 

االإيجابي«.
ف��ران��ك��ل، م��دي��رة الربامج  ب��دوره��ا ع��ربت فيليبا 
االجتماعية عن  االأع��م��ال  ري��ادة  كلية  والتعلم يف 
رائدات  الثانية من  بالدفعة  بالرتحيب  �صعادتها 
ب�����ادري لريادة  ب��رن��ام��ج  امل�����ص��ارك��ات يف  االأع���م���ال 
وليفربول  لندن  االجتماعية يف كل من  االأعمال 
لتطوير  التعليمية  رح��ل��ت��ه��ن  ي��وا���ص��ل��ن  ال��الت��ي 

وتعزيز م�صاريعهن االجتماعية.  
وتابعت: “نهدف اإىل تقدمي جتارب تعلم ملهمة 
التفاعل  على  قائمة  اإليها،  الو�صول  ال�صهل  من 
وت���ب���ادل اخل����ربات ، ح��ي��ث ك��ان��ت ال��رح��ل��ة حافلة 
موجهني  م��ع  ول��ق��اءات  ملهمة  مل�صاريع  ب��زي��ارات 
ومر�صدين لدعم رحالت تعلم امل�صاركات الفردية 
وجل�صات خلرباء متخ�ص�صني حول اأهمية قيا�س 
االأفكار  اإي�����ص��ال  وك��ي��ف��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اأث��ري 

امل�صاريع االجتماعية بطريقة وا�صحة وجذابة«.
من جانبها قالت لطيفة املال، اإحدى امل�صاركات يف 
الربنامج: “اأتاحت لنا زيارة لندن فر�صة كبرية 
للتعرف على امل�صاريع ذات البعد االجتماعي والتي 
كما  اجتماعية،  ق�صايا  ملواجهة  اأ�صحابها  اأ�ص�صها 
تعرفنا على م�صاهمة هذه امل�صاريع يف تغيري حياة 
الكثريين من النا�س من خالل اال�صتمرار يف دعم 
املجتمع، واطلعنا اأي�صا على مفهوم ا�صتثمار املال 

مرة اأخرى يف املجتمع«.
وذكرت هند العتيقي، م�صاركة اأخرى يف الربنامج: 
االجتماعية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  امل�����ص��اري��ع  زي����ارة  “تعُد 
اأف�صل ما مييز هذه الرحلة التي �صَكلت بالن�صبة 
يل م�صدر اإلهام وحتفيز لبذل جهد اأكرث والعمل 

دعم  اأج���ل  م��ن  االجتماعي  م�صروعي  على  بجد 
وخدمة جمتمعي.«

�سراكة ا�سرتاتيجية 
االأعمال  ل���ري���ادة  ب�����ادري  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
االجتماعية، ينفذ يف اإطار ال�صراكة اال�صرتاتيجية 
وبناء  للمعرفة  “بادري  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ني  القائمة 
االجتماعية  االأع���م���ال  ري����ادة  وك��ل��ي��ة  القدرات”، 
�صراكة  اأول  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  ي��ع��ُد  ل��ن��دن، ح��ي��ث  يف 
اإىل  ويهدف  العربية،  املنطقة  يف  للكلية  ع  وتو�صُّ
االإماراتيات  االأع���م���ال  و���ص��ي��دات  رائ����دات  مت��ك��ني 
العمر  مsن  يبلغن  الالتي  ال��دول��ة،  يف  واملقيمات 
باملعرفة  تزويدهَن  خ��الل  من  فاأكرث،  عاماً   20
التجارية  م�صاريعهن  لتحويل  الالزمة  واملهارات 
عرب  رب���ح���ي���ة،  ذات  اج���ت���م���اع���ي���ة  م�������ص���اري���ع  اإىل 
التدريبية  وال����دورات  امليدانية  ال��زي��ارات  تنظيم 
املتخ�ص�صة. ويركز الربنامج على التعليم العملي 
اإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل���رائ���دات االأعمال  م��ن خ���الل 
املقابالت  ل�صل�صلة من  الالتي خ�صعن  امل�صاركات 
واالختبارات التقييمية قبل اختيارهن للم�صاركة 
و�صاحبات  باأ�صحاب  لاللتقاء  الربنامج  ه��ذا  يف 

امل�صاريع االجتماعية الناجحة.

يف رحلة تعليمية اإىل اململكة املتحدة لكت�ساب اخلربات يف اإطالق م�ساريع اجتماعية مبتكرة  

�صيدات اأعمال يف الدولة يطلعن على التجربة الربيطانية
 يف ريادة الأعمال الجتماعية 

برنامج عبدالعزيز بن حميد للتميز

دائرة الأرا�صي و التنظيم العقاري �صباقة يف حتفيز موظفيها
طريان الإمارات تتوقع اأعدادا قيا�صية من القادمني حتى مطلع �صبتمرب 

•• دبي-الفجر:

اطلقت دائرة االأرا�صي و التنظيم العقاري 
النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  برنامج 
ت�صجيع  اىل  ي���ه���دف  ال������ذي   و  ل��ل��ت��م��ي��ز 
ووحداتها  ال����دائ����رة  م��وظ��ف��ي  وحت��ف��ي��ز 
والوظيفي،  املوؤ�ص�صي  االأداء  يف  للتميز 
من  احلكومية،  اخلدمات  اأرق��ى  وتقدمي 
خ���الل ط���رح ج��وائ��ز ت��ك��رم امل��ت��م��ي��زي��ن يف 

خم��ت��ل��ف جم����االت ال��ع��م��ل. ك��م��ا وت�صجع 
جوائز التميز الداخلي على دعم اجلهود 
املتميزة وتقدير املوظفني ب�صورة ت�صمن 

ا�صتمرارية التحفيز.
النعيمي  نا�صر  ب��ن  عبدالعزيز  واأ���ص��اف 
التنظيم  و  االأرا����ص���ي  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
ال���ع���ق���اري:  اث���ق ب��ف��ري��ق ع��م��ل��ي احر�س 
دائ��م��ا ع��ل��ى دع���م و ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م و 
ي��اأت��ي ه���ذا الربنامج  ت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م و 

�صمن تطلعات الدائرة لرفع م�صتوى اأداء 
املتبعة   العمل  اآليات  وحت�صني  موظفيها 
التميز  بثقافة  الوعي  ن�صر  وامل�صاهمة يف 
اأ�صا�صا يف بيئة  وال�صفافية وجعلها مكونا 
عمل الدائرة من خالل بث روح التناف�س 
قدراتهم  بناء  و  لتطوير  املوظفني   بني 
يف  املمار�صات  اأف�صل  لتطبيق  متكينهم  و 

تقدمي اخلدمات.
و ي�صم الربنامج خم�س معايري رئي�صية 

و  االل����ت����زام   ، االإجن�������از  و  االأداء  ه���ي  و 
املبادرة   ، امل�صاركة  و  ،التعاون  االن�صباط 
. حيث مت  امل�صتمر   التعليم  و  االبتكار  و 
لتقييم  كاأ�صا�س  الربنامج  من��اذج  اإع���داد 
االأف�������راد وال�����وح�����دات، وم�����ص��اع��دت��ه��م يف 
اأدائهم ب�صكل م�صتمر، من خالل  تطوير 
حتديد م�صتويات الن�صج يف رحلة التميز، 
وت���ق���دمي ت��ق��اري��ر ف��ن��ي��ة م��ع��ت��م��دة حتدد 

جماالت التح�صني .

•• دبي-وام:

قيا�صية من  اأع��داد  االإم���ارات ال�صتقبال  تتاأهب ط��ريان 
امل�صافرين العائدين اإىل دبي بعد انتهاء مو�صم االإجازات 

ال�صيفية وعطلة عيد االأ�صحى املبارك .
وح�صب �صجل احلجوزات فاإن االأعداد املتوقعة للقادمني 
اأغ�صط�س   20 الفرتة بني  خ��الل  الناقلة  رح��الت  على 
ع��ل��ى ن�صف  ���ص��ت��زي��د  امل��ق��ب��ل  �صبتمرب  اجل����اري وم��ط��ل��ع 

مليون �صخ�س غري امل�صافرين العابرين “الرتانزيت«.
االإمارات  ط��ريان  اأول  رئي�س  نائب  مطر  حممد  وق��ال 
االآن  ال�صفر  حركة  ذروة  “ اإن   : املطار  خدمات  لدائرة 

ترتكز على القادمني واتخذنا جميع االإجراءات ل�صمان 
اإجراءاتهم  جميع  واإن���ه���اء  دب���ي  اإىل  عمالئنا  و���ص��ول 

مبنتهى ال�صهولة وال�صرعة«.

موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية:

 ت�صغيل حمولت الطاقة الرئي�صة والحتياطية للمحطة الثالثة يف براكة متهيدًا لختبار الأداء احلراري
•• اأبوظبي-الفجر:

حتقيق  ع��ن  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم����ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت   
اإجناز جديد خالل تطوير م�صروع حمطات براكة للطاقة 
النووية ال�صلمية يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي، متثل 
واالحتياطية  الرئي�صة  الطاقة  ملحوالت  االآمن  بالت�صغيل 
وناقل الغاز املعزول يف املحطة الثالثة، وهو ما يعد خطوة 
وميهد  والت�صغيل،  االخ��ت��ب��ار  عمليات  اإجن���از  نحو  ه��ام��ة 

الإجراء اختبار االأداء احلراري للمحطة.
ملحوالت  االآم���ن  الت�صغيل  جن��اح  اأي�����ص��اً  املوؤ�ص�صة  واأك����دت 
الثالثة  املحطة  يف  التنبيه  وحم��ول  االحتياطية  الطاقة 
بعد احل�صول  وذل��ك  االعتيادية،  الت�صغيل  ظ��روف  �صمن 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ن��ق��ل والتحكم  ع��ل��ى م��واف��ق��ة ودع����م ���ص��رك��ة 

)تران�صكو(. 
وحتققت هذه االإجن��ازات بعد عام من اإمتامها يف املحطة 
الثانية وعامني يف املحطة االأوىل، ما يعك�س جدوى بناء 

اأربع حمطات متطابقة يف نف�س الوقت.
اإبراهيم  وب���ه���ذا ال�����ص��دد، ق���ال ���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���س حم��م��د 

للطاقة  االإم���ارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  احل��م��ادي، 
التطوير  عمليات  يف  املتوا�صل  بالتقدم  “نفخر  النووية: 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  اجل��اري��ة يف حم��ط��ات  واالخ��ت��ب��ار 
ا�صتمرار  ظل  يف  الثالثة،  املحطة  يف  �صيما  وال  ال�صلمية، 
ما  وه��و  وال��ك��ف��اءة،  ال�صالمة  معايري  اأعلى  على  احلفاظ 
املحوالت،  ل��ه��ذه  ال��ن��اج��ح  الت�صغيل  خ��الل  ب��و���ص��وح  ظهر 
و�صنوا�صل العمل لرت�صيخ حمطات براكة للطاقة النووية 
الطاقة  م�صاريع  قبل  م��ن  ب��ه  ُيحتذى  من��وذج��اً  ال�صلمية 

النووية اجلديدة حول العامل«.
واأكد احلمادي اأن هذا االإجناز جاء نتيجة للتعاون الوثيق 
ب��ني م��وؤ���ص�����ص��ة االإم������ارات ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة و���ص��ري��ك��ه��ا يف 
ال�صركة  للم�صروع  الرئي�صي  واملقاول  امل�صرتك  االئتالف 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  )ك��ي��ب��ك��و(،  الكهربائية  للطاقة  ال��ك��وري��ة 
للموؤ�ص�صة  التابعة  للطاقة  ن��واة  �صركة  خ��رباء  من  فريق 
هذا  حتقيق  وب��ع��د  وال��ت��ح��ك��م«.  للنقل  اأب��وظ��ب��ي  و���ص��رك��ة 
االإجناز واإمتام االختبارات باأمان، �صتبا�صر فرق االختبار 
اختبار  مرحلة  ل��ب��دء  ال��الزم��ة  اال���ص��ت��ع��دادات  والت�صغيل 
م�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من  ال��ث��ال��ث��ة،  امل��ح��ط��ة  احل�����راري يف  االأداء 

اخل���ربات ال��ت��ي اكت�صبوها خ��الل اإمت���ام ه��ذا االخ��ت��ب��ار يف 
املحطتني االأوىل والثانية. وت�صتمر عمليات اختبار االأداء 
 200 اأكرث من  اإج��راء  اأ�صابيع، وتت�صمن  احل��راري لعدة 
اختبار م�صتقل و�صامل للتحقق من اأداء االأنظمة الرئي�صة 
الوقود  ا�صتخدام  الكامل لكن من دون  الت�صغيل  يف و�صع 
يف  بثبات  تتقدم  االإن�صائية  العمليات  اأن  ال��ن��ووي.ُي��ذك��ر 

حمطات براكة للطاقة النووية ال�صلمية، حيث و�صلت 
اأحدث ن�صب االإجناز الكلية يف املحطات االأربع اإىل 93%، 
من  اأك��رث  اإىل  الثانية  املحطة  اإجن��از  ن�صبة  و�صلت  بينما 
%95، والثالثة اإىل اأكرث من %91، والرابعة اإىل اأكرث 
االإن�صائية  االأع��م��ال  ك��اف��ة  ا�صتكملت  بعدما   ،82% م��ن 
واجلودة  ال�صالمة  معايري  اأعلى  وف��ق  االأوىل  املحطة  يف 
متهيداً  �صاملة  الخ��ت��ب��ارات  حالياً  تخ�صع  وه��ي  العاملية، 
االحتادية  الهيئة  م��ن  الت�صغيل  رخ�صة  على  للح�صول 
ت�صغيلها  فور  االأربع  املحطات  و�صت�صهم  النووية.  للرقابة 
اآمنة وموثوقة  يف تزويد دولة االإم��ارات بطاقة كهربائية 
 21 انبعاث  م��ن  املحطات  �صتحّد  كما  للبيئة،  و�صديقة 

مليون طن من الغازات الكربونية �صنوياً.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر:

الريا�صي  ال�صارقة  نادي  ي�صتقطب 
ل�����ل�����م�����راأة، ن���خ���ب���ة م�����ن امل����درب����ني 
التناف�صية  املتخ�ص�صني يف االألعاب 
رفد  على  يحر�س  حيث  والفردية، 
منت�صباته بخربات وجت��ارب كبرية 
حل�صد  وتدفعهم  مهاراتهم،  تغني 
البطوالت  يف  واجل��وائ��ز  امليداليات 

املحلية والعربية والعاملية.
عبد  جن������وى  ن��������ادي،  يف  امل������ب������ارزة 
ن�صائح  خ���م�������س  ت����ق����دم  امل����ع����ط����ي 
لديهن  اللواتي  والفتيات  لالعبات 
امل��وه��ب��ة وال��رغ��ب��ة يف ال��ت��وج��ه نحو 
االلتزام  اأن  وتوؤكد  معينة،  ريا�صة 
لالعبات  ي��وؤ���ص�����س  الن�صائح  ب��ه��ذه 

موهوبات وبطالت متوجات.

الن�سائح اخلم�س
واالإ�صرار العزمية   1-

واالإ�صرار  العزمية  املدربة  و�صعت 
باعتبارهما  الن�صائح،  مقدمة  يف 
ال��رك��ي��زة ال��ت��ي مت��ّك��ن ال��الع��ب��ة من 
اال�صتعداد  �صريطة  الفوز،  حتقيق 
املزيد  واكت�صاب  اجليد  والتح�صري 

من املهارات خالل التدريبات. 
كما ركزت املدربة على اأهمية القيام 
امل��ب��اراة، ثم  االإح��م��اء قبل  بتمارين 

واالبتعاد  وت��رك��ي��ز،  بثقة  ال��دخ��ول 
عما ي�صتت اأفكار الالعبة، كح�صاب 
القتال  املهدورة، وموا�صلة  النقاط 
وحم����اول����ة ح�����ص��د اأك�����رب ع����دد من 

النقاط حتى نهاية اجلولة. 

ريا�سية الروح   2-
الريا�صية  ال����روح  اأن  امل��درب��ة  ت��ع��د 
واح��دة من اأب��رز امليزات التي يجب 
الأنها  بها،  التحلي  الالعبات  على 
االأخالقيات  من  العديد  تك�صبهن 
اأدائهن،  تنعك�س على  التي  احل�صنة 
داخل  �صواء  املجتمعي،  وحميطهن 

النادي اأو خارجه.
الريا�صية  ال��روح  اأن  املدربة  وت��رى 
ال���الع���ب���ة، فترتجم  ن��ف�����س  ت���ه���ذب 
وحتملها  التزامها  خالل  من  ذلك 
امل�������ص���وؤول���ي���ة جت�����اه ال���ف���ري���ق، كما 
النتائج  تقبل  ال�صفة  متنحها هذه 

�صواء يف اخل�صارة اأو الفوز.

خا�سة ع�سالت   3-
ت��وؤك��د امل���درب���ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تعزيز 
الالعبات،  ل���دى  ال��ب��دين  اجل��ان��ب 
من خالل تنمية وحتفيز الع�صالت 
التي تخدم اللعبة، حيث تو�صح اأن 
التي  ع�صالتها  ريا�صية  لعبة  لكل 
املبارزة  ف��ري��ا���ص��ة  اإل���ي���ه���ا،  ت�����ص��ت��ن��د 

تعتمد على تقوية ع�صالت اليدين 
وال�صاقني.

وي��ت��م ت��ق��وي��ة ه���ذه ال��ع�����ص��الت من 
خالل متارين ت�صرف عليها مدربة 
ت�صكيلها  بهدف  متخ�ص�صة،  لياقة 
تقليل  �صرورة  مع  اإجهادها،  وع��دم 
ف������رتات ال����ت����دري����ب ع���ن���د اق�����رتاب 
املناف�صات، ووفقاً للمدربة فاإن �صكل 
ريا�صة  يف  امل�����ص��ت��ه��دف��ة  ال��ع�����ص��الت 
ا�صتطالتها،  ع��ل��ى  يعتمد  امل���ب���ارزة 
بعك�س بع�س الريا�صات التي حتتاج 

اإىل ت�صخيم الع�صالت.

 -4 النظام الغذائي
توؤكد  الن�صيحة  ه���ذه  خ���الل  م��ن 
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  اأه��م��ي��ة  امل���درب���ة 
ل����الع����ب����ات ع�����م�����وم�����اً، وا����ص���ت���ب���اق 

الغنية  االأغ��ذي��ة  بتناول  املناف�صات 
اللحوم  وتقليل  ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات، 
التي  وال��ربوت��ي��ن��ات،  وال��ب��ق��ول��ي��ات 
طويل،  وق���ت  اإىل  ه�صمها  ي��ح��ت��اج 
مما يت�صبب بوعكات اأو ا�صطرابات 
م��ع��وي��ة ت��وؤث��ر ع��ل��ى اأدائ���ه���ن خالل 

املباريات.
باالأكل  ال��الع��ب��ات  امل��درب��ة  وتن�صح 
بدء  م���ن  اأك�����رث  اأو  ���ص��اع��ت��ني  ق��ب��ل 
توازن  الرتكيز على  املناف�صات، مع 

الهرم الغذائي دون اإفراط.

 -5 تنظيم النوم
املدربة  تو�صح  الن�صيحة  ه��ذه  يف 
اأه���م���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م ����ص���اع���ات ال���ن���وم، 
و���������ص��������رورة اع�����ت�����م�����اد ال���������ص����اع����ات 
بحيث  ل��ه،  الطبيعية  البيولوجية 
تكون لياًل مبا ال يقل عن 8 �صاعات 
والكافية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�����دة  وه����ي 
للج�صم، كما اأن تنظيم النوم ي�صهم 
يف النمو الذهني والبدين الطبيعي 

للفتيات.

 م�ساهدات املدربة 
مل�صت  الدولة  اإىل  قدومي  منذ   •
قرينة  تقدمه  ال��ذي  الدعم  مقدار 
ال�صارقة،  ح��اك��م  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو 
ال�صارقة  موؤ�ص�صة  رئي�س  القا�صمي، 
الريا�صة  ل��ق��ط��اع  امل�����راأة،  ل��ري��ا���ص��ة 
الن�صوية، وحماولة تعزيزها كنمط 

حياة ومظهر ح�صاري تنموي.
ال�صارقة  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  وج����دت   •

االأدوات  ت���وف���ر  امل��������راأة  ل���ري���ا����ص���ة 
الريا�صية  وامل��الب�����س  واالأج����ه����زة، 
العاملية،  امل���ع���اي���ري  الأح������دث  وف���ق���اً 
باالإ�صافة اإىل توفري املدربات ذوات 

الكفاءة واخلربة العالية.
البعثات  ذل������ك  اإىل  ي�������ص���اف   •
التدريبية،  واملع�صكرات  وال���دورات 
ل�صقل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
اإ�صراف  حت���ت  ال��الع��ب��ات  م���ه���ارات 

مدربات متخ�ص�صات ذوات خربة.
• املتابعة احلثيثة والعناية الكبرية 
التي توليها املوؤ�ص�صة ل�صري العملية 
للفتيات  وال���درا����ص���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املختلفة  الريا�صات  اإىل  املنت�صبات 

يف املوؤ�ص�صة.

 اإطاللة على اإجنازات املدربة 
 7 ���ص��ن  م���ن  م�����ص��ريت��ه��ا  • ب������داأت 

واأ�صبحت مدربة يف عمر 26 �صنة
املبارزة  ريا�صة  والداها  • مار�س 

عاماً،   15 م�صطفى  اأوالده�����ا   •
وحبيبة 13 عاماً ميار�صان ريا�صة 
املبارزة ولدى كل منهما م�صاركات 

حملية عديدة.
العرب  وب��ط��ل��ة  اأف��ري��ق��ي��ا  بطلة   •
ت�صعينيات  يف  امل����ب����ارزة  ب��ري��ا���ص��ة 

القرن املا�صي.
الثالثة  باأنواعها  املبارزة  تلعب   •

فويل، ايبيه، �صابر.
امل�صري  امل����ب����ارزة  ب��ط��ل  درب�����ت   •
ع������الء اأب��������و ال���ق���ا����ص���م ال��������ذي ف���از 
ب��ذه��ب��ي��ة اأومل��ب��ي��اد ل��ن��دن. • عملت 
م���ن���ذ ال���ت���ح���اق���ه���ا ب����ال����ت����دري����ب يف 
املراأة  لريا�صة  ال�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة 
 • للنا�صئات.   قاعدة  تاأ�صي�س  على 
النادي  يف  الع��ب��ات��ه��ا  م���ن  اث���ن���ت���ان 
ا�صرتكتا على م�صتوى دويل �صمن 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  منتخب 
اأن  اإىل  ي�����ص��ار  ل��ل��م��ب��ارزة.  امل��ت��ح��دة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
ال�صارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اأ������ص�����در امل����ر�����ص����وم االأم���������ريي 79 
موؤ�ص�صة  ب��اإن�����ص��اء  2016م،  ل��ع��ام 
امل������راأة بهدف  ال�����ص��ارق��ة ل��ري��ا���ص��ة 
متكني الكفاءات الوطنية، وتطوير 
راأ���������س امل�������ال ال���ب�������ص���ري يف جم���ال 
موؤهل  جيل  وتن�صئة  امل��راأة،  ريا�صة 
املجال  يف  الن�صائية  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
ال��ري��ا���ص��ي، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
اإ�صافة  وا���ص��ت��ق��ط��اب��ه��ا،  ال�����ك�����وادر 
الريا�صية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ر���ص��ي��خ  اإىل 
باأهميتها،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال��ت��وع��ي��ة 
للريا�صة،  امل����راأة  وت��ع��زي��ز مم��ار���ص��ة 
وتوفري بيئة ريا�صية حمفزة ت�صهم 

يف تطوير ريا�صة املراأة.

•• دبي –الفجر:

 اأك����د ���ص��ع��ادة حم��م��د ع���ب���داهلل هزام 
ال����ظ����اه����ري االأم��������ني ال����ع����ام الحت����اد 
االإم��ارات لكرة القدم حر�س االحتاد 
منتخباتنا  وم�����ص��ارك��ة  ت���واج���د  ع��ل��ى 
الر�صمية  ال���ب���ط���والت  يف  ال��ع��م��ري��ة 
اإك�صاب العبينا املزيد  والودية بهدف 
من اخلربة واالحتكاك مع منتخبات 
اأن  اإىل  م�������ص���رياً   ، خم��ت��ل��ف��ة  وف������رق 
مواليد  ال�����ص��ب��اب  منتخب  م�����ص��ارك��ة 
التي  اآ�صيا  غ��رب  بطولة  يف   2001
 22 من  للفرتة  فل�صطني  يف  �صتقام 
اإىل 30 اأغ�صط�س اجلاري  مب�صاركة 
���ص��ت��ة م��ن��ت��خ��ب��ات ه���ي “ ف��ل�����ص��ط��ني ، 
االإمارات ، البحرين ، االأردن ، قطر ، 
العراق “ ُتعد فر�صة مثالية لالأبي�س 
نحو التح�صري للت�صفيات املوؤهلة اإىل 
عاماً   19 حت��ت  اآ�صيا  ك��اأ���س  نهائيات 

التي �صتقام يف نوفمرب املقبل .
وح��ر���س االأم���ني ال��ع��ام الحت��اد الكرة 
عوانة  ذي��اب  ملعب  يف  التواجد  على 
التدريبية  احل�����ص��ة  ح��ي��ث   ، اأم�������س 
ال�صفر  ال�صباب قبل  االأخرية الأبي�س 

اأع�صاء اجلهاز  والتقى  فل�صطني  اإىل 
الفني واالإداري والالعبني ونقل لهم 
حتيات رئي�س واأع�صاء جمل�س االإدارة 
متمنياً لهم التوفيق يف البطولة التي 

�صتنطلق اعتباراً من يوم اخلمي�س .
وح������ث ب�����ن ه��������زام ال����الع����ب����ني على 
البطولة ومتثيل  امل�صرف يف  الظهور 

ال����ك����رة االإم�����ارات�����ي�����ة خ����ري مت��ث��ي��ل ، 
اجلهاز  لعبه  ال���ذي  ب��ال��دور  م�����ص��ي��داً 
الالعبني  تهيئة  يف  واالإداري  الفني 
الذي  املع�صكر  خ���الل  م��ن  للبطولة 
اأقيم يف �صلوفينيا الذي خا�س خالله 
املنتخب عدداً من املباريات الودية مع 

منتخبات وفرق اأوروبية .

اإىل  و���ص��ل��ت  منتخبنا  ب��ع��ث��ة  وك���ان���ت 
قبل  اليوم  عمان  االأردن��ي��ة  العا�صمة 
ك��ان يف  ، حيث  اإىل فل�صطني  التوجه 
ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه��ا يف امل��ط��ار مم��ث��ل��ي احتاد 
ال��ق��دم وم�صوؤويل  ل��ك��رة  اآ���ص��ي��ا  غ���رب 

اللجنة املنظمة للبطولة .
وت�صم بعثة منتخبنا وفداً مكوناً من 

اأع�صاء اجلهاز الفني واالإداري و23 
 ، ال��زع��اب��ي  عبيد  �صيف   : ه��م  الع��ب��اً 
يا�صر ح�صن البلو�صي ) احتاد كلباء ( 
فهد بدر طار�س ) االإمارات ( ، �صلطان 
راكان   ،  ) يا�س  بني   ( الزعابي  عمر 
وليد �صالح ، زايد �صلطان الزعابي ، 
مبارك اأحمد �صامل ، حممد عبد اهلل 

الوايف  ، نواف �صامل احلارثي  ، هزاع 
�صبيت خاطر، اأحمد حممود احلمادي 
) اجلزيرة ( ، مايد علي الطنيجي ) 
�صهيل،  ع��ب��د اهلل  ح���ارب   ،  ) ال��رم�����س 
حمدان حميد ح�صن  ، خليفة يو�صف 
 ، ع��ادل حممد  الرحمن  عتيق،  عبد 
عبد العزيز حممد البلو�صي، حممد 

 ، دب��ي(  االأهلي  )�صباب  عي�صى جا�صم 
 ) ال��ع��ني   ( احل��را���ص��ي  عي�صى خلفان 
الفجرية   ( املقبايل  ع��ب��داهلل  حمد   ،
 ( اإب��راه��ي��م  ال��رح��م��ن  (، حممد عبد 
ال��ن�����ص��ر( را���ص��د ع��ب��د اهلل م���ال اهلل ، 

عبداهلل حمد املنهايل) الوحدة ( .
البطولة  ق��رع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

، حيث  االأرب�����ع�����اء  ال���ي���وم  ���ص��ت�����ص��ح��ب 
امل�صاركة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  تق�صيم  ���ص��ي��ت��م 
االأول  يتاأهل  بحيث  جمموعتني  اإىل 
الدور  اإىل  والثاين من كل جمموعة 
�صاحبا  يلعب  فيما   ، النهائي  ن�صف 
املركز الثالث مباراة حتديد املركزين 

اخلام�س وال�صاد�س .

مدربة املبارزة يف نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة

خم�س ن�صائح تقود الالعبات اإىل من�صات التتويج

القرعة ُت�سحب غدًا 

بن هزام يلتقي اأع�صاء منتخب ال�صباب ويحثهم على الظهور امل�صرف يف بطولة غرب اآ�صيا 
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للمبارزة  االإم������ارات  احت����اد  ي��ن��ظ��م 
مب�صاركة  داخ��ل��ي  اإع�����داد  مع�صكر 
اأب���ط���ال املنتخب  اأب�����رز  ن��خ��ب��ة م���ن 
م��ن اخلمي�س  اع��ت��ب��ارا  االإي���ط���ايل 
املقبل وحتى 29 اأغ�صط�س اجلاري 
النعمان  ب��ن��ت  اأ����ص���م���اء  ���ص��ال��ة  يف 

بدبي.
وي�صم املع�صكر خم�صة العبني من 
اأ�صاطري املنتخب الوطني االإيطايل 
وهم  العاملية  االإجن����ازات  اأ���ص��ح��اب 
العامل  بطل  ا�صتيلال  ال��ي�����ص��ان��درو 
 ،2019 “فرق” عام  الفلوريه  يف 
وت��وم��ا���ص��و م��اري��ن��ي احل��ا���ص��ل على 
ال���ع���امل م��رت��ني يف �صالح  ب��ط��ول��ة 
االيبيه  �����ص����الح  ويف  ال����ف����ل����وري����ه، 
ي�������ص���ارك ال����الع����ب����ان دي���ف���ي���د دي 
ذهبية  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل  ف��ريول��ل��ي 

االأوليمبياد لل�صباب يف االأرجنتني، 
احلا�صل  بوزات�صينو  باولو  وجيان 
�صالح  يف  العامل  كاأ�س  ذهبية  على 
اإىل  اإ����ص���اف���ة   ،2019 االإي���ب���ي���ه 
باريرا  ا�صتيفانوا  ال��ع��امل��ي  امل����درب 
الثالثة  االأ����ص���ل���ح���ة  يف  اخل����ب����ري 
وال�صابر”  وال��ف��ل��وري��ه  “االيبيه 
الربونزية  امل���ي���دال���ي���ة  و����ص���اح���ب 
يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��ف��ل��وري��ه عام 
2006 وامليدالية الذهبية للفرق 
ال��ي��اب��ان عام  ب��ك��ني يف  اومل��ب��ي��اد  يف 

.2008
وي�������ص���رف ع��ل��ى امل��ع�����ص��ك��ر ك���ل من 
امل���درب���ني ���ص��ري��ف حم��م��ود مدرب 
االيبيه،  ل�صالح  الوطني  املنتخب 
واأ�صامة عادل مدرب منتخب �صالح 

الفلوريه.
وي�������ص���ت���ف���ي���د م�����ن امل���ع�������ص���ك���ر 30 
اأع�����ص��اء منتخباتنا  والع��ب��ة  الع��ب��ا 

وال�صباب  العمومي  لفئة  الوطنية 
املهريي  م�صعود  وه��م  والنا�صئني، 
ون����ورة الربيكي  ال��ك��ع��ب��ي  وخ��ل��ي��ف��ة 
الكعبي  ول��ي��ن��ا  ال��ك��ع��ب��ي  وف��اط��م��ة 
الكعبي من  ال��ع��ربي وع���زة  و���ص��م��ا 
نادي بني يا�س، و�صهد اأحمد خرام 
من  عبيد  وعائ�صة  جعفر  وزي��ن��ب 
ن��ادي �صباب االأهلي دب��ي، و حممد 
اأهلي  اهلل  وع��ب��د  ال�����ص��اي��غ  ���ص��ع��ي��د 
ومايد  ل�����ص��ك��ري،  اأح���م���د  و���ص��ي��ف 
للمبارزة،  دب���ي  م��رك��ز  م��ن  حم��م��د 
الرحمن  وع��ب��د  امل���ازم���ي  وحم��م��د 
وخالد  امل��ازم��ي  وح��ام��د  احلو�صني 
مبارك عنرب واأحمد احلمادي من 
احلو�صني  ولطيفة  ال�صارقة،  نادي 
وف����ج����ر امل������رزوق������ي و�����ص����وق ب���الل 
الكعبي  وزينب احلو�صني ومو�صي 
و���ص��ي��م��اء يعقوب  اأح���م���د  وع���ف���راء 
البلو�صي  وروان  اأح���م���د  وح�����ص��ة 

الزعابي  و�صيخة  النقبي  وم���رمي 
لريا�صة  ال�����ص��ارق��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ن 

املراأة.
واأك����د امل��ه��ن��د���س ال�����ص��ي��خ ���ص��امل بن 
�صلطان القا�صمي رئي�س االحتادين 
ال��ع��رب��ي واالإم���ارات���ي ل��ل��م��ب��ارزة اأن 
جمل�س اإدارة االحتاد رحب باإقامة 
باعتباره  جديدة  كتجربة  املع�صكر 
الدولية،  الداخلية  املع�صكرات  اأول 
االرتقاء  اإىل  خاللها  من  ويهدف 
الوطنية  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا  مب�����ص��ت��وى 
وذل����ك م��ن خ���الل اال���ص��ت��ف��ادة من 
االإيطاليني  ال��الع��ب��ني  م�����ص��ارك��ة 
واجلميع  اللعبة،  يف  العامل  اأبطال 
التي  ال��ن��ت��ائ��ج واالأل�����ق�����اب  ي���ع���رف 
حققوها يف البطوالت العاملية على 
م���دار ال�����ص��ن��وات ال��ع�����ص��رة االأخ���رية 
منذ اأوملبياد 2008 ، االأمر الذي 
جعلها من اأقوى املدار�س .. معربا 

�صيكون  امل��ع�����ص��ك��ر  ب�����اأن  ث��ق��ت��ه  ع���ن 
والعباتنا  لالعبينا  نافذة  مبثابة 
االإيطالية  املدر�صة  على  لالطالع 
خرباتهم  ي�����ص��ق��ل  مب���ا  وال��ع��امل��ي��ة 

ويرتقي مب�صتواهم الفني.
املع�صكر  اأن  اإىل  القا�صمي  واأ���ص��ار 
التعاون  لربوتوكول  تفعياًل  ياأتي 
املربم بني احتاد املبارزة االإماراتي و 
االحتاد االإيطايل للمبارزة، لتبادل 
اخلربات وهو من االحت��ادات التي 
نحتفظ بعالقات متميزة معها يف 
جميع املجاالت، و�صتكون اال�صتفادة 
لرفع  املع�صكرات  ه��ذه  م��ن  ك��ب��رية 
م�صتويات العبينا والعباتنا خا�صة 
الالعبني  م��ن  العديد  لدينا  واأن 
ن�صتهدف  ال���ذي���ن  ال�����ص��ن  ���ص��غ��ار 
�صقل مهاراتهم واإعدادهم ليكونوا 
يف  ال��دول��ة  لتمثيل  للعبة  اأب���ط���ااًل 
الدولية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ب��ط��والت 

التي �صي�صتهلها منتخبنا بامل�صاركة 
االآ�صيوي”  “ال�صريكت  بطولة  يف 

بالكويت ال�صهر املقبل .
االإمارات  احت��اد  اأن  بالذكر  جدير 

للمبارزة �صينظم بعد هذا املع�صكر 
ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة مل���درب���ي امل���ب���ارزة 
ال����ع����رب، ���ص��م��ن اأج����ن����دة االحت�����اد 
وت�صت�صيفها  ل��ل��م��ب��ارزة  ال��ع��رب��ي 

االمارات يف دبي خالل الفرتة من 
6 – 9 �صبتمرب املقبل حيث كانت 
ال��ق��اه��رة ق���د ا���ص��ت�����ص��اف��ت ال����دورة 

االأوىل يف دي�صمرب املا�صي.

•• اأبوظبي-الفجر

طالب احتاد االإمارات لرفع االأثقال االحتاد 
ال�����دويل ل��ل��ع��ب��ة ب���االع���رتاف ب��ب��ط��ول��ة غرب 
�صت�صت�صيفها  التي  وال�صيدات  للرجال  اآ�صيا 
القادم،  ف���رباي���ر  ���ص��ه��ر  ن��ه��اي��ة  االإم�������ارات يف 
الأوملبياد  امل��وؤه��ل��ة  امل�صابقات  م��ن  واع��ت��ب��اره��ا 
اآ�صيا  طوكيو، وذلك لتحفيز منتخبات غرب 
تطوير  يف  ي�صهم  مب��ا  ف��ي��ه��ا  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى 
ب���ذل���ك في�صل  ����ص���رح  امل��ن��ط��ق��ة،  ال��ل��ع��ب��ة يف 
االإمارات  الحتاد  العام  ال�صر  اأمني  احلمادي 

لرفع االأثقال.
وقال اأمني ال�صر العام الحتاد االإمارات لرفع 
الدويل  االحت���اد  خماطبة  “متت  االأث���ق���ال: 
قبل  لنا  ي�صتجيب  اأن  ونتوقع  ال�����ص��اأن  ب��ه��ذا 

موعد البطولة«.
بالعبة  �صت�صارك  االإم�����ارات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
واحدة هي مي املدين يف بطولة العامل املقبلة 
مبدينة بتايا يف تايالند خالل �صهر �صبتمرب 
م�صاركة  ���ص��ت��ك��ون  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ص��ريا  امل��ق��ب��ل، 
اإدارة  جمل�س  قبل  م��ن  اعتمادها  مت  رم��زي��ة 
االحتاد على �صوء متطلبات التاأهل الأوملبياد 
طوكيو 2020، لوجود فر�صة �صانحة ل� مي 
املدين يف التاأهل بوزن 81 كجم، وهي التي 

ترفع جمموع اأوزان 160 كجم.
اأن بطولة العامل يف تايالند �صتقام  واأ�صاف 
�صبتمرب،   28 اإىل   18 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
وهي  ال���دويل،  االحت���اد  اجتماعات  وت�صبقها 
والعبتنا  ط��وك��ي��و،  الأومل��ب��ي��اد  م��وؤه��ل��ة  بطولة 
مي املدين تتدرب ب�صكل يومي وفق برنامج 

اإعدادها لهذه البطولة، ومن املرجح اأن يرتب 
االحتاد مع�صكرا خارجيا لها يف تايالند قبل 
رفع  ع��ل��ى  مل�صاعدتها  ب��اأ���ص��ب��وع��ني  ال��ب��ط��ول��ة 
ل��ي��اق��ت��ه��ا ال��ب��دن��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة وال���دخ���ول يف 
اأجواء املناف�صة مبكرا، م�صريا اإىل اأن املدربة 
امل�صرفة على  امل�صرية هبة عبد الرحيم هي 
امل���دين يف  م�صاركة  املنتظر  وم��ن   ، اإع��داده��ا 
�صهر  ال�صمالية خالل  اآ�صيا يف كوريا  بطولة 

اأكتوبر املقبل.
اإن  وع��ن منتخب ال��رج��ال .. ق��ال احل��م��ادي 
البحث عن مدير فني جديد خلفا للتون�صي 
ر���ص��ا ال��ع��ي��ا���ص��ي م��ن اأب����رز اأول���وي���ات االحتاد 
العربية  للمدر�صة  االجت��اه  اإىل  الفتا  حاليا، 
وم�����ص��ر ه���ي االأق�����رب ل��الخ��ت��ي��ار م��ن��ه��ا على 
اأبطال  ووج��ود  باللعبة  املميز  تاريخها  �صوء 

ومدربني من اأ�صحاب اخلربة والكفاءة فيها 
اإدارة  االأم��ر يف اجتماع جمل�س  و�صيتم بحث 

االحتاد قريبا.
وح���ول اأب���رز ارت��ب��اط��ات منتخب ال��رج��ال يف 
املو�صم اجلديد .. اأو�صح اأن البطولة العربية 
وبطولة الت�صامن االإ�صالمي �صيتم اإقامتهما 
يف تون�س خالل �صهر نوفمرب املقبل، وجاري 

اال�صتعداد للم�صاركة فيهما.
فاإن  املحلي  للمو�صم  بالن�صبة  اأن���ه  واأ���ص��اف 
امل�صابقات  خ����الل  م���ن  م�����ص��ت��م��ر  ال��ن�����ص��اط 
املحلية، و�صيتم تنظيم بطولة اليوم الوطني 
“ ما�صل  دب��ي  وب��ط��ول��ة  ال��ق��ادم،  دي�صمرب  يف 
�صو” الدولية خالل ال�صهر نف�صه، الفتا اإىل 
رفع  ريا�صة  ممار�صة  قاعدة  لتو�صيع  ال�صعي 

االأثقال من خالل ن�صر اللعبة يف املدار�س.

املبارزة مبع�صكر داخلي مع اأبطال اإيطاليا 

»الإمارات لرفع الأثقال« يطالب باعرتاف 
دويل بـ »غرب اآ�صيا« 

•• بانكوك-الفجر
للمواي  ال������دويل  االحت������اد  ي�����ص��ت��ع��د 
تاأ�صي�س  ع��ن  ل���الإع���الن  ت���اي ح��ال��ي��ا 
م���رك���ز اإق���ل���ي���م���ي ل���ل���م���واي ت�����اي يف 
يف  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 
الكبري  التطور  �صوء  على  اأبوظبي، 
ال���ذي ت�����ص��ه��ده ال��ل��ع��ب��ة يف االإم�����ارات 
واالإداري،  ال��ف��ن��ي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
والنمو ال�صريع لتلك الريا�صة فيها، 
النيادي  ع��ب��داهلل  ف��وز  بعد  �صيما  ال 
رئ��ي�����س االحت������اد ب��رئ��ا���ص��ة االحت����اد 
املهريي  للعبة، وف��وز ط��ارق  العربي 
واملدير  اإدارة االحت��اد  ع�صو جمل�س 
التنفيذي بع�صوية املكتب التنفيذي 
االنتخابات  خالل  ال��دويل  باالحتاد 
التي عقدت اأواخر ال�صهر املا�صي يف 

العا�صمة التايالندية بانكوك.
املهريي يف ت�صريحاته  واأك��د ط��ارق 
“وام” اأنه  اأن��ب��اء االإم�����ارات  ل��وك��ال��ة 
تاأ�صي�س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا  ج���اري 
مقر ج��دي��د ل��الحت��اد االإم���ارات���ي يف 
اأبوظبي يكون يف الوقت نف�صه مقرا 
لالحتادين العربي واالإقليمي الذي 

ال���دويل يف اعتباره  ي��رغ��ب االحت���اد 
يف  اللعبة  لتطوير  حم��وري��ا  م��رك��زا 
و�صمال  االأو�صط  وال�صرق  اآ�صيا  قارة 
فكرة  اأن  اإىل  م�������ص���ريا  اأف���ري���ق���ي���ا، 
التنفيذي  املكتب  لع�صوية  الرت�صح 
عندما  ول������دت  ال�������دويل  ب����االحت����اد 
تلقى االحت��اد االإماراتي خطابا من 
باب الرت�صيح  الدويل بفتح  االحتاد 
وحينها  الدولية،  املنظمة  لع�صوية 
رئي�س  النيادي  عبداهلل  �صعادة  وجه 
والعربي  االإم������ارات������ي  االحت�����ادي�����ن 
برت�صيحي للمناف�صة يف هذا املن�صب، 

وذلك خالل ال�صهرين االأخريين.
وقال : “ على �صوء مكانة االإمارات 
التي  ال���ن���اع���م���ة  وق���وت���ه���ا  ال���ك���ب���رية 
قيادتها  ت��وج��ه��ات  بف�صل  حققتها 
الر�صيدة، وعالقتنا القوية مبختلف 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ك���وين اأم��ي��ن��ا عاما 
املميزة  وات�صاالتنا  العربي  لالحتاد 
والتن�صيق  ال���ع���امل،  دول  اأغ��ل��ب  م��ع 
فوك�س  �صتيفني  االأمل��اين  مع  القوي 
اأم���ني ع��ام االحت���اد ال���دويل مل اأجد 
اأي �صعوبة يف الفوز بع�صوية املكتب 
برغم  ال���دويل،  ل��الحت��اد  التنفيذي 

ال�صخ�صيات  م��ن  هائل  ع��دد  تر�صح 
يف  للمناف�صة  ال��ع��امل  دول  مبختلف 

تلك االنتخابات«.
�صتعود  ال��ت��ي  املكت�صبات  اأب����رز  وع���ن 
على االإمارات واملنطقة من انتخابه 
 : املهريي  اأو�صح   .. املن�صب  ه��ذا  يف 
“ اأول مك�صب حققناه بعد انتخابي 
االإماراتي  ا���ص��م احل��ك��م  اع��ت��م��اد  ه��و 
ع��م��ر امل���رزوق���ي ���ص��م��ن جل��ن��ة حكام 
م�صوؤوال  و�صيكون  ال���دويل،  االحت��اد 
التحكيم  اإدارة  ع���ن  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
اآ�صيا،  وغ�����رب  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  يف 

اإ�صافة اإىل اأن االإم��ارات �صيكون لها 
�صوتها القوي يف تطوير اللعبة على 
امل�صتوى الدويل، و�صيكون لها تاأثري 
قوي يف حميطها العربي واالآ�صيوي 
و���ص��ت��ت��ب��ن��ى ال���ك���ث���ري م����ن امل����ب����ادرات 

خ�صو�صا  اللعبة  وت��ط��وي��ر  لتنمية 
على م�صتوى التحكيم«.

اأفكار  واأ�صاف �صيبداأ قريبا يف طرح 
اجتماع  يف  اخل�صو�س  بهذا  جديدة 
الدويل  ل��الحت��اد  التنفيذي  املكتب 

املقرر انعقاده يف تركيا �صهر اأكتوبر 
امل��ق��ب��ل، وم��ن اأول��وي��ات��ه احل��ال��ي��ة اأن 
اإحدى بطوالت  االإمارات  ت�صت�صيف 
العامل املقبلة يف 2021 اأو 2022، 
يف  املعنيني  م��ع  الت�صاور  بعد  وذل��ك 

وجمل�س  للريا�صة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
اأبوظبي الريا�صي واجلهات االأخرى 

كافة، وحاليا يف مرحلة الت�صاور.
وق���ال امل��ه��ريي اإن م��ن اأول��وي��ات��ه يف 
ال�����دورة احل��ال��ي��ة رف���ع ع���دد احلكام 
العرب املعتمدين يف االحتاد الدويل 
اللعبة  ن�صر  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  ل��ل��ع��ب��ة، 
وتو�صيع قاعدة االحت��ادات االأع�صاء 
اجلمعيات  ب���ت���ح���وي���ل  ب���امل���ن���ط���ق���ة 
اإىل احت������ادات م��ث��ل��م��ا ه���و االأم�����ر يف 
جمهورية م�صر العربية التي متلك 
اإ�صهار االحت��اد، مبا يف  كل مقومات 
ذلك وجود رخ�صة م�صرية باالحتاد 

الدويل.
تطوير  م�صتوى  ع��ل��ى  اأن���ه  واأو����ص���ح 
على  �صنعمل  االإم�������ارات  يف  ال��ل��ع��ب��ة 
اال�����ص����ت����ف����ادة م�����ن جت�������ارب ال������دول 
امل��ت��ق��دم��ة وخ�����ص��و���ص��ا رو���ص��ي��ا التي 
ت��ف��وق��ت اأخ����ريا ع��ل��ى ت��اي��الن��د قلعة 
ان��ط��الق ه��ذه ال��ري��ا���ص��ة، يف الوقت 
اأجل  م��ن  فيه  �صن�صعى  ال��ذي  نف�صه 
زيادة عدد املراكز واالأندية بالدولة، 
وتفعيل  املدار�س،  اللعبة يف  واإدخ��ال 
االأندية واالأكادمييات اخلا�صة، مبا 

ينعك�س على �صقل وتاأهيل الالعبني 
الوطنية،  للمنتخبات  وال��الع��ب��ات 
ف�صال عن توجيهات رئي�س االحتاد 
وامل�صابقات  ال��ب��ط��والت  ع��دد  ب��زي��ادة 
من  تنظيمها  يف  والتو�صع  املحلية، 
اأبوظبي اإىل دبي واملناطق ال�صمالية 

من الدولة.
وقال اإن لديه زيارة قريبة مقرتحة 
ل���رو����ص���ي���ا ب���اع���ت���ب���اره���ا واح�������دة من 
الريا�صة،  تلك  يف  العامل  دول  اأب��رز 
�صراكات  اإي���ج���اد  م��ع��ه��م  و���ص��ي��ب��ح��ث 
تطوير  ميكن  مبوجبها  واتفاقيات 
من  باال�صتفادة  االإم���ارات  يف  اللعبة 
عنا�صر  وت��وف��ري  ال��رائ��دة  جتربتها 
الوطنية  ملنتخباتنا  القوية  ال��دع��م 
تاأ�صي�س  ب����اأن  ث��ق��ت��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا   ..
مقر االحت���اد االإم���ارات���ي اجل��دي��د - 
ن����ادي اجلزيرة  ���ص��ي��ك��ون يف  وال�����ذي 
تو�صيع  على  باالإيجاب  �صينعك�س   -
مع  وال��ت��وا���ص��ل  االإداري  ال��ن�����ص��اط 
املحافل االإقليمية والقارية والعاملية 
�صهر  خ��الل  املقر  افتتاح  متمنيا   ..
�صبتمرب املقبل حيث اأن العمل جاري 

على قدم و�صاق به.

اأبوظبي مركز اإقليمي لتطوير ريا�صة املواي تاي 

•• الفجرية-الفجر

اأ�صاد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية 
والثقافة  لل�صطرجن  الفجرية  نادي  التي حققها العبو  املميزة  بالنتائج 
خالل م�صاركتهم يف بطولة العرب الفردية للمراحل ال�صنية باالأردن ويف 

بطولة االإمارات الفردية لل�صطرجن للذكور واالإناث .
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صموه اأم�س يف مكتبه بالديوان االأمريي العبي 
الريا�صية..حيث حققوا يف  اإجنازاتهم  �صموه لالعبني  وب��ارك   . النادي 
البطولة االأوىل ميداليتني، ذهبية وبرونزية، ونالوا يف البطولة الثانية 

ثالث ميداليات، ذهبية وف�صية وبرونزية.
وا�صتمع �صموه اإىل �صرح موجز عن طبيعة املناف�صات التي خا�صها العبو 

التدريب  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  على  الالعبني  وح��ث  البطولتني  يف  ال��ن��ادي 
املتوا�صل وزيادة الرتكيز للحفاظ على تفوقهم الذهني وتعزيزه بتحقيق 
اإجنازات متميزة ت�صجل با�صم دولة االإمارات العربية املتحدة والفجرية.

وتوجه �صموه بال�صكر اإىل اإدارة نادي الفجرية لل�صطرجن والثقافة على 
اجلهود التي بذلوها يف البطولة.

نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بركت  اآل  عبداهلل  الدكتور  تقدم  جانبه  من 
الفجرية لل�صطرجن والثقافة والالعبون بال�صكر والتقدير اإىل �صمو ويل 
الريا�صي  للقطاع  �صموه  دعم  مثمنني  ا�صتقبالهم،  على  الفجرية  عهد 
االنت�صارات يف  �صاهمت يف حتقيق  التي  وتوجيهاته  ال�صطرجن  وريا�صة 

املناف�صات العربية والدولية.
ح�صر اللقاء �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب �صمو ويل العهد.

حممد ال�صرقي ي�صتقبل لعبي »الفجرية لل�صطرجن والثقافة«

•• ال�شارقة -الفجر

اأ�صدر �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن �صلطان القا�صمي 
نائب حاكم ال�صارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي قرارا 
اإداريا ب�صاأن اإعادة ت�صكيل جمل�س اإدارة نادي الذيد الثقايف 

الريا�صي.
ويق�صي القرار االإداري - رقم / 16 / ل�صنة 2019م - 
باأن يعاد ت�صكيل جمل�س اإدارة نادي الذيد الثقايف الريا�صي 
برئا�صة �صعادة �صامل حممد بن هويدين الكتبي، وع�صوية 
بال�صدرية  ع���ب���داهلل حم��م��د  ح��م��ي��د   .. ال�����ص��ادة  م���ن  ك���ل 
علي  و���ص��امل  الكتبي  حميدي  علي  وح��م��ي��دي  اخل��اط��ري 
�صعيد  �صيف  �صلطان  وخليفة  الكتبي  الرفي�صا  خ��ل��ف��ان 
الكتبي و�صعيد  اجلاري ورا�صد عبداهلل �صعيد بن هويدن 

حممد �صعيد بن مرتف الطنيجي وخليفة مبارك �صامل 
دملوك الكتبي ورا�صد �صعيد عبيد خمي�س الطنيجي.

اأول  يف  اأع�����ص��ائ��ه  ب��ني  االإداري�����ة  املنا�صب  املجل�س  وي���وزع 
اجتماع له، وينتخب املجل�س نائبا للرئي�س توافقيا اأو عرب 

االقرتاع ال�صري املبا�صر.
اأربع  املجل�س  يف  الع�صوية  م���دة  االإداري  ال��ق��رار  وح���دد 
�صنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد مماثلة تبداأ من تاريخ 
اأعماله  ت�صريف  يف  املجل�س  وي�صتمر  القرار،  هذا  �صدور 
لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم ت�صكيل جمل�س اإدارة جديد 

اأو التجديد للمجل�س املنتهي.
ويعمل ب��ه��ذا ال��ق��رار م��ن ت��اري��خ ���ص��دوره، وع��ل��ى اجلهات 
املعنية تنفيذ اأحكامه كل فيما يخ�صه، وين�صر يف اجلريدة 

الر�صمية.

اإعادة ت�صكيل جمل�س اإدارة 
نادي الذيد الريا�صي
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الفجر الريا�ضي

اأحالم جنم باري�س  عندما يكون لديك طموحات تعانق ال�صماء، بحجم 
للبقاء  كثرياً  ت�صرباً  لن  فاإنك  مبابي،  كيليان  الفرن�صي  جريمان،  �صان 
يف مكان اأقل من موهبتك الفذة، و�صتبحث وقتها عن اأندية القمة التي 

�صتحول م�صريتك اإىل عامل اآخر من ال�صهرة والنجومية.
رغم �صهرة �صان جريمان، وقدرته مبا ميلكه من اإمكانيات ب�صرية ومالية 
االأ�صمر” ال  “الفهد  اأن  اإال  املحلية كل مو�صم،  بالبطوالت  التتويج  على 
ير�صيه ذلك، بل ي�صعى اإىل االنتقال لناد كبري ي�صتطيع من خالله ح�صد 

لقب دوري اأبطال اأوروبا، حلمه منذ اأن كان �صغرياً.
االإدارة  الأن  اجل�����اري،  ال�����ص��ي��ف  يف  ال��رح��ي��ل  م��ب��اب��ي  ي�صتطع  ومل 

باآمال  ب��ذل��ك  واأط���اح���ت  االن��ت��ق��ال،  م��ن  منعته  الباري�صية 
كل االأن��دي��ة االأوروب��ي��ة التي تريد �صمه، من خالل 

يورو  مليون   200 يتجاوز  خرافياً  مبلغاً  و�صعها 
نظري اال�صتغناء عنه.

ويرى مبابي يف الوقت احلايل، اأن اأف�صل توقيت 
اإىل ريال  ناديه، واالنتقال  للرحيل عن �صفوف 
مدريد اأو بر�صلونة، هي خالل فرتة االنتقاالت 

ال�صيفية املقبلة.
اأمام  يقف  الباري�صي  ال��ن��ادي  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
بعزميته  ال���الع���ب  اأن  اإال  ك��ي��ل��ي��ان،  ط��م��وح��ات 
فريقه  م�صاعدة  الطرق  ب�صتى  �صيحاول  اجلبارة 

على حتقيق اأكرب عدد من البطوالت، من خالل 
رغبته يف ت�صجيل االأهداف واحداً تلو االآخر مثلما 

من  باأحرف  ا�صمه  يكتب  حتى  املا�صي،  املو�صم  فعل 
ذهب يف �صجالت التاريخ، وتزداد �صهرته. 

كما ينوي مبابي التتويج مع املنتخب الفرن�صي بلقب 
يورو 2020 بال�صيف املقبل، لي�صيف هذا اللقب اإىل 

موهبته  بف�صل  ا�صتطاع  ال��ت��ي   ،2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س 
م�صاعدة فريقه للفوز بها على ح�صاب كرواتيا بالنهائي 

احللم.
ت��ل��ك االأح�����الم، �صوف  امل�����ص��وار وب��ع��د حتقيق  ن��ه��اي��ة  ويف 

اأكرث من حلم  ال�صاب بذلك االق��رتاب  الهداف  ي�صتطيع 
التتويج بالكاأ�س الذهبية.

مورينو،  روبرتو  اإ�صبانيا،  ملنتخب  الفني  املدير  اأب��دى 
قناعته بقدرته على اإقناع اجلماهري باأحقيته يف تدريب 

املنتخب، عقب رحيل لوي�س اإنريكي الأ�صباب �صخ�صية.
يونيو   19 يف  ر�صمياً  املهمة  ت��وىل  ال��ذي  مورينو  اأق��ر 

)حزيران( املا�صي، باأن �صكوك اجلماهري اأمر طبيعي.
وق����ال م��وري��ن��و يف ت�����ص��ري��ح��ات الإذاع������ة ك��ادي��ن��ا كوبي 
اأ�صئلة النا�س حول من هو روبرتو  “اأتفهم  االإ�صبانية: 
مورينو، ولكني �صاأبذل ق�صارى جهدي الإثبات اأحقيتي 
بهذا املن�صب، لن اأحاول، ولكني متاأكد من اأنني �صاأحقق 

هذا االأمر«.
هجومية  وبطريقة  ب�صرا�صة  �صيلعب  “املاتادور  وتابع: 

االعتبار  يف  الو�صع  مع  ولكن  �صريعاً،  الكرة  وا�صتعادة 
قدرات اخل�صم«.

كما اأو�صح �صاحب 41 عاماً اأنه لن يحاول اإقناع مدافع 
بر�صلونة جريارد بيكيه بالعودة يف قرار اعتزاله الالعب 
الدويل، موؤكداً اأن الالعب اإذا اأراد العودة فعليه اتخاذ 

اخلطوة االأوىل.
مل  اإذا  اأن��ه��م  ي��درك��وا  اأن  ي��ج��ب  “الالعبون  واأ����ص���اف: 
ين�صموا  فلن  اأنديتهم  م��ع  قوية  مب�صتويات  يظهروا 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، ل���ن ت��ك��ون ه��ن��اك م���راك���ز م�����ص��ج��ل��ة با�صم 
اإخراج  على  الالعبني  ن�صجع  اأن  االأف�����ص��ل  الع���ب،  اأي 

اإمكانياتهم«.

هاجم االآالف من م�صجعي وولفرهامبتون واندرارز، تكنولوجيا حكم الفيديو امل�صاعد، 
بينما دعا مدرب فريقهم اإىل اإيجاد حل يحول دون جتريد الدوري االإجنليزي املمتاز من 

اإثارته، ب�صبب نظام مراجعة الفيديو. 
يف مو�صمه االأول بالدوري االإجنليزي املمتاز، حرم حكم الفيديو امل�صاعد وولفرهامبتون 

من هدف �صد لي�صرت �صيتي، يف تعادلهما دون اأهداف باجلولة االفتتاحية.
واأبدت اجلماهري باإ�صتاد مولينو ا�صتيائها من نظام حكم الفيديو امل�صاعد، خالل ب�صع 
مان�ص�صرت  �صيفه  مع   1-1 وولفرهامبتون  تعادل  خ��الل  االأنفا�س  فيها  حب�صت  دقائق 
يونايتد، عندما توقف اللعب من اأجل مراجعة هدف التعادل الذي �صجله روبن نيفي�س 

يف ال�صوط الثاين.
ورغم احت�صاب الهدف بعد �صكوك حول وجود جواو موتينيو يف موقف ت�صلل، اأعرب مدرب 
وولفرهامبتون نونو، اإ�صبرييتو �صانتو،  عن قلقه من اأن نظام حكم الفيديو امل�صاعد يقتل 

اإثارة اللعبة.
وقال املدرب الربتغايل: “ما اأخ�صاه اأننا �صنخاف من االحتفال باالأهداف، هذه الطاقة 
يف اإ�صتاد مولينو وال�صجيج، وهذه االأجواء ال ميكن اأن نفقدها، يجب عليهم اإيجاد حل 

لذلك«.
وقال مدرب يونايتد، اأويل جونار �صول�صار، اأن مراجعة حكم الفيديو امل�صاعد كانت مربرة 

يف هدف نيفي�س، لكن العملية يجب اأن تكون اأ�صرع.
واأ�صاف املدرب الرنويجي: “نريد اأن يتم احل�صم ب�صرعة لكن بالطبع هذه قرارات مهمة، 
15 ثانية،  اأف�صل احل�صول على قرار �صحيح ولي�س على قرار خاطئ، ولنفعل ذلك يف 

كلما �صار االأمر ب�صكل اأ�صرع اأ�صبح اأف�صل«.
ت�صديدة  ت�صكن  اأن  قبل  مار�صيال،  اأنطوين  االأول عن طريق  ال�صوط  يونايتد يف  وتقدم 

نيفي�س الرائعة ال�صباك، ثم اأ�صاع بول بوغبا ركلة جزاء ل�صالح الفريق الزائر. 

اعرتا�س على حكم مباراة يونايتد وولفرهامبتون مدرب املاتدور �صيحاول اإقناع اجلماهري مبوهبته

دخ��ل ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي يل داك-هي 
العب  اأول  اأ����ص���ب���ح  ب��ع��دم��ا  ال���ت���اري���خ 
اإح���دى دورات  اأ���ص��م يفوز مب��ب��اراة يف 
بتغلبه على  املحرتفني، وذلك  رابطة 
ال�����ص��وي�����ص��ري ه���رني الك�����ص��ون��ن 6-7 
)7-4( و6-1 يف الدور االأول لدورة 

وين�صتون-�صامل االأمريكية.
وكان اإبن ال�21 عاما �صعيدا جدا مبا 
املباراة  ب��ع��د  م�����ص��ريا  االإث���ن���ني،  حققه 
ال��ت��ي ت��وق��ف��ت ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ب�صبب 
�صخروا  “النا�س  اأن  اىل  االأم����ط����ار، 
اإعاقتي. قالوا يل باأنه ال  مني ب�صبب 
يجب علّي اأن األعب. كان االأمر �صعبا 
وعائلتي  اأ���ص��دق��ائ��ي  ل��ك��ن  ب��ال��ت��اأك��ي��د 

�صاعدوين لتجاوز ذلك«.
“اأردت  ع��امل��ي��ا   212 امل�����ص��ن��ف  واأك�����د 
فعل  ب��اإم��ك��اين  اأن  للجميع  اأظ��ه��ر  اأن 
ذلك”، م�صيفا “ر�صالتي لالأ�صخا�س 
ال�صمع هي  يعانون من �صعف  الذين 
حاولت  اإذا  ب��االإح��ب��اط.  ي�����ص��ع��روا  اأال 

جاهدا، ميكنك فعل اأي �صيء«.
اخلام�صة  يف  حم���رتف���ا  يل  واأ����ص���ب���ح 
ع�صرة من عمره وحقق اأف�صل ترتيب 
عام  املحرتفني  رابطة  ت�صنيف  يف  له 
 130 املركز  2017 حني و�صل اىل 
يف  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  م�صاركاته  بف�صل 
الثانية  تعترب  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي  دورات 
م���ن ح��ي��ث االأه��م��ي��ة م���ن ب��ع��د دورات 

رابطة املحرتفني “اأي تي بي«.
ُمم  ال�صُ ب���اأن  اجلنوبي  ال��ك��وري  واأق���ر 
املالعب  عليه يف  االأم��ور �صعبة  جعل 
الأنه ال ي�صتطيع �صماع احلكم االأ�صا�صي 
اأو حكام اخلط، ويعتمد على االإ�صارات 

لتو�صيح اأي التبا�س.
ويف املوؤمتر ال�صحايف الذي عقده بعد 

املباراة، ا�صتعان يل بخطيبته مل�صاعدة 
بعد يوم طويل جدا  الكوري  املرتجم 
خم�س  قرابة  امل��ب��اراة  خاللها  توقفت 
ال���الع���ب الكوري  ك���ان  ���ص��اع��ات ح���ني 
اجلنوبي على بعد نقطتني من ح�صم 
العوا�صف  تتدخل  اأن  قبل  امل��واج��ه��ة 

الرعدية.
املقبلة  م���واج���ه���ت���ه  يف  يل  وي���ل���ت���ق���ي 
امل�صنف  هوركا�س  هوبرت  البولندي 

ثالثا يف الدورة واأربعني عامليا.
ومل يكن يل العنوان االأب��رز ملناف�صات 
االإث��ن��ني يف ه��ذه ال����دورة ال��ت��ي ت�صكل 
ميدوز  فال�صينغ  لبطولة  حت�����ص��ريا 
اأغ�صط�س احلايل  اآب   26 املقررة بني 
و2 اأيلول �صبتمرب، اإذ انتهت م�صاركة 
اأن��دي م��وراي عند  النجم الربيطاين 
الدور االأول على يد االأمريكي تيني�س 
���ص��ان��دغ��رن ب��خ�����ص��ارت��ه اأم���ام���ه 7-6 
املواجهة  وك��ان��ت  و7-5.   )10-8(

فقط  الثانية  امل��ب��اراة  �صاندغرن  �صد 
بلقب  امل��ت��وج  للربيطاين،  ال��ف��ردي  يف 
ثالث بطوالت كربى، بعد غياب عن 
عملية  ب�صبب  اأ�صهر  ل�صبعة  امل��الع��ب 
انتهت  واالأوىل  ال����ورك،  يف  ج��راح��ي��ة 
يف  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  باخل�صارة  اأي�صا 
دورة �صين�صيناتي اأمام الفرن�صي ري�صار 
غا�صكيه. وعلق الربيطاين البالغ من 
اأدائ��ه يف مباراة  32 عاما على  العمر 
االأ�صبوع  م��ب��اراة  م��ع  مقارنة  االإث��ن��ني 
“بع�س  املا�صي يف �صين�صيناتي، قائال 
اأف�������ص���ل اىل ح���د ما.  ك���ان���ت  االأم�������ور 
�صربت الكرة ب�صكل اأف�صل مما فعلت 
يف �صين�صيناتي... �صعرت باأن حتركاتي 
كانت اأف�صل«. وكانت اوجاع موراي ال 
حتتمل بعد خروجه من الدور االأول 
ل��ب��ط��ول��ة اأ���ص��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة اأوائ����ل 
اال�صتمرار  يتوقع  ومل  احل��ايل،  العام 
لعملية  خ�����ص��وع��ه  ل��ك��ن  ال���ل���ع���ب.  يف 

جراحية يف نهاية ال�صهر ذاته �صمحت 
ب��ع��ودت��ه اىل امل��الع��ب حيث ���ص��ارك يف 
دورة  واأح����رز  ال��زوج��ي  فئة  يف  دورات 
االإ�صباين  جانب  اىل  اللندنية  كوينز 
حزيران/ منت�صف  لوبيز  فيلي�صيانو 

يونيو املا�صي.
ولن ي�صارك موراي يف فردي الرجال 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ب���ط���ول���ة  خ�����الل 
 ،2012 عام  بلقبها  الفائز  املفتوحة 
قد  ال��ك��ربى  البطوالت  مباريات  الأن 
مت��ت��د خلم�س جم��م��وع��ات وه���و لي�س 
جاهزا بدنيا لهذا التحدي بح�صب ما 
�صين�صيناتي،  يف  املا�صي  االأ�صبوع  اأك��د 
كما اأنه لن يخو�س اأي�صا الزوجي الأن 
م�صاركة من هذا النوع قد توؤثر �صلبا 
العودة اىل  االأ�صا�صي وهو  على هدفه 
بح�صب  ال��ف��ردي  يف  ال�صابق  م�صتواه 
هيئة  م��ع  مقابلة  ق��ال اجلمعة يف  م��ا 

االذاعة الربيطانية “بي بي �صي«.

اأول لعب اأ�صم يفوز يف رابطة 
املحرتفني للتن�س 

الرنوجي  يونايتد  مان�ص�صرت  م��درب  رف�س 
الدويل  العبه  ل��وم  �صول�صكاير  غ��ون��ار  اأويل 
جزاء  رك��ل��ة  اله����داره  ب��وغ��ب��ا  ب���ول  الفرن�صي 
ك��ان��ت ك��ف��ي��ل��ة ب���اه���داء ال���ف���وز ل��ف��ري��ق��ه على 
وذل����ك يف  ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون،  ح�����ص��اب م�صيفه 
الدوري  من  الثانية  املرحلة  مباريات  ختام 

االنكليزي املمتاز .
واه����در ب��وغ��ب��ا رك��ل��ة اجل����زاء ال��ت��ي ت�صبب 
كودي،  ك��ون��ور  ع��رق��ل��ه  ب��ع��دم��ا  بنف�صه  ب��ه��ا 

عندما كان التعادل االيجابي 

الفريقني حيث جنح  بني  املوقف  �صيد   1-1
�صد  يف  باتري�صيو  روي  الربتغايل  احل��ار���س 
الكرة، وفوت على فريق “ال�صياطني احلمر” 
ت��وال��ي��ا بعدما  ال��ث��اين  ف���وزه  ف��ر���ص��ة حتقيق 
ت�صل�صي  االفتتاح  يف  ار�صه  على  اكت�صح  ك��ان 

برباعية نظيفة.
فريقه  الفرن�صي  ال��الع��ب  وح��رم 
من اعتالء �صدارة الدوري 
منذ  االوىل  ل����ل����م����رة 
695 يوما، بح�صب 
�صحيفة “ليكيب 

الفرن�صية«.
الرابعة منذ  ركلته  اه��در  ال��ذي  بوغبا  وك��ان 
ب���داي���ة امل��و���ص��م امل��ن�����ص��رم، ط��ل��ب م���ن زميله 
بنف�صه  ي�صدد  اأن  را�صفورد  ماركو�س  املهاجم 
ركلة اجلزاء، على الرغم من اأن االخري جنح 
ه��دف يف مرمى  ج���زاء اىل  رك��ل��ة  يف ترجمة 

ت�صل�صي اال�صبوع املا�صي.
بالقول  احلادثة  هذه  على  �صول�صكاير  وعلق 
اجلزاء  ركالت  لتنفيذ  اخرتتهما  “االثنان 
بينهما”،  ل��الخ��ت��ي��ار  ل��ه��م��ا  ع���ائ���د  واالم������ر 
“يف بع�س االحيان ي�صعر الالعبون  م�صيفا 
بثقة للت�صديد، وبوغبا �صجل لنا الكثري من 
ركالت اجلزاء لكن اليوم )االإثنني( قام روي 

باتري�صيو ب�صدة رائعة«.
احب  ال���ث���ق���ة.  االث����ن����ان  “امتلك  واأ������ص�����اف 
وال�صعور  الثقة  يتمتعون  ال��ذي��ن  الالعبني 

+اأن بامكاين فعل ذلك+«.
ومل متر هذه احلادثة مرور الكرام بالن�صبة 
لقائد يونايتد ال�صابق وحملل �صبكة “�صكاي 
�صبورت�س” الربيطانية غاري نيفيل، اإذ ا�صر 
على �صرورة اأن يحل �صول�صكاير هذه املع�صلة 

قبل املباراة املقبلة لفريقه.
الفريق  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  اأن����ه  نيفيل  وراأى 
ركلة  ينفذ  من  ب�صاأن  القرار  “اتخاذ 
اجلزاء داخل غرف تبديل املالب�س 

- االمر حمرج«.
ج����زاء  رك���ل���ة  “اإنها  وت����اب����ع 
ولي�صت  يونايتد،  ملان�ص�صرت 
+ت���������وم���������ب���������وال+ )�����ص����ح����ب 
لل�صغار  مباراة  اأو  يان�صيب(، 
وختم  للمدر�صة”.  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
“�صجل را�صفورد اال�صبوع املا�صي واخذ 
على عاتقه ركلة اجلزاء. ولكن مل ن�صعر 

بوجود قائد، وهناك �صيء غري �صحيح«.
طلب  بوغبا  اأن  را�صفورد  ك�صف  املقابل  يف 
منه تنفيذ ركلة اجل���زاء، وه��و واف��ق على 
ح�صل  ما  االنكليزي  املهاجم  و�صرح  ذلك. 
الركلة،  تنفيذ  )بوغبا(  ب��ول  “اأراد  قائال 
االمر بهذه ال�صهولة. اي العب بامكانه 

العديد  لنا  �صجل  وق��د  ركلة ج��زاء،  اأن يهدر 
منها ومن الطبيعي اأن يهدر واحدة«.

وتابع يف ا�صارة اىل هدفه من عالمة اجلزاء 
ناجحة  ج����زاء  رك��ل��ة  “نفذت  ت�صل�صي  ام����ام 
ت��وج��د اي م�صكلة  ل���ذا ال  امل��ا���ص��ي  اال���ص��ب��وع 
هذا  ركلة  )بوغبا(  ي�صدد  اأن  يف  يل  بالن�صبة 
يتمكن  مل  انه  “لال�صف  م�صيفا  اال�صبوع”، 
من الت�صجيل لكنه ال يالم، انه عمل الفريق 

ونتطلع للمباراة املقبلة«.
يونايتد  لفريق  خميبة  النتيجة  واع��ت��ربت 
اأن  ق��ب��ل  االول،  ال�����ص��وط  ع��ل��ى  �صيطر  ال���ذي 

يرتاجع يف ال�صوط الثاين.
“اداء  ق����دم  ف��ري��ق��ه  اأن  ���ص��ول�����ص��ك��اي��ر  وراأى 
يف  تراجعنا  لكننا  االول.  ال�صوط  يف  نا�صجا 
فريق  ونحن  نتطور،  نحن  ال��ث��اين.  ال�صوط 
ار�س  على  اليوم  تعلمنا  وق��د  �صيتعلم،  �صاب 

امللعب«.
وتابع “رمبا ح�صل +ولف+ )ولفرهامبتون( 
ع��ل��ى ال���ه���دف ال����ذي ي�����ص��ت��ح��ق��ه. اع��ت��ق��د اننا 

�صيطرنا جمددا وكان بامكاننا الفوز«.
لنا  جتلب  ج��زاء  ركلة  على  “ح�صلنا  واردف 
عادة نقطتني ا�صافيتني، ولكن حار�س املرمى 

يقوم ب�صدة جيدة يف بع�س االحيان«.
ا�صتبعاد  �صول�صكاير  من ناحية اخرى رف�س 
األيك�صي�س  الت�صيلي  املهاجم  مغادرة  اإمكانية 
االنتقاالت  ف����رتة  اق���ف���ال  ق��ب��ل  ���ص��ان�����ص��ي�����س 
ال�����ص��ي��ف��ي��ة يف ال���ق���ارة االوروب�����ي�����ة، ع��ل��م��ا ان 
اىل  حمتمل  بانتقال  ا�صمه  ارت��ب��ط  االخ���ري 
اإن����رت م��ي��الن االي���ط���ايل وغ����اب ع���ن مباراة 

فريقه امام ولفرهامبتون.
واكد املدرب الرنوجي على اأنه “ما زال هناك 
االنتقاالت  �صوق  اق��ف��ال  على  ا�صابيع  ب�صعة 
“اظهرت  كا�صفا  فر�صة”،  هناك  زال��ت  وم��ا 
لذا  باأليك�صي�س،  اهتمامها  االن��دي��ة  بع�س 
�صيح�صل. ال ميكنني اطالعكم  م��اذا  �صرنى 
“هناك  اأن يختم  على اكرث من ذلك”، قبل 
االنتقاالت  ف��رتة  انتهاء  قبل  ا�صابيع  ب�صعة 
ال��دول��ي��ة، ول��ك��ن حتى االآن م��ا زال الع��ب��ا يف 

�صفوفنا«.

�صول�صكاير يرف�س لوم بوغبا على التفريط بالفوز 

ام�س،  حافل،  با�صتقبال  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  حظي 
بايرن  ف��ري��ق  ت��دري��ب��ات  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  م�صاركته  ل���دى 
ميونخ االأمل��اين، حيث مل متنع االأمطار نحو 1600 من 
م�صجعي “البافاري” من االحت�صاد ملتابعة التدريب االأول 

لكوتينيو مع فريقه اجلديد.
مايكل  الفرن�صي  ال��و���ص��ط  خ��ط  الع��ب  اجل��م��اه��ري  تابعت   
برو�صيا  من  قادماً  بايرن  اإىل  حديثاً  املن�صم  كوي�صان�صي، 

مون�صنغالدباخ.
وقدم كوتينيو )27 عاماً(، املن�صم اإىل بايرن بعقد اإعارة 
ملو�صم واحد من بر�صلونة االإ�صباين، بع�س اللم�صات جيدة، 

لكنه بدا عليه االإجهادة اإىل حد ما يف النهاية.
اأمم  ك��اأ���س  بلقب  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  م��ع  تتويجه  وب��ع��د 
اأمريكا اجلنوبية، عاد كوتينيو لتدريبات بر�صلونة، قبل اأن 

ين�صم اإىل بايرن ر�صمياً.
الظهور  ي�صجل كل من كوتينيو وكوي�صان�صي  اأن  ويحتمل 
اأم��ام �صالكه مطلع  امل��ق��ررة  امل��ب��اراة  ب��اي��رن، عرب  االأول مع 
املن�صم  بريي�صيت�س،  اليفان  ميكن  كذلك  املقبل.  االأ�صبوع 
لبايرن بعقد اإعارة من اإنرت ميالن االإيطايل، امل�صاركة بعد 
برلني  بالتعادل مع هرتا  انتهت  التي  املباراة  اأن غاب عن 
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اأعلن نادي بري�صيا االإيطايل تعاقده ب�صورة مفاجئة 
مع املهاجم الدويل ال�صابق االإيطايل ماريو بالوتيلي، 
ليوا�صل “�صوبر ماريو” تراجعه يف ال�صنوات االأخرية، 
ب��ع��دم��ا ك����ان م���ن اأف�����ص��ل امل��ه��اج��م��ني ع��ل��ى م�صتوى 

العامل. 
اإنرت  مع  مبكراً  بالوتيلي  فيه  ب��زغ  ال��ذي  الوقت  ويف 
ميالن يف 2007 عندما كان عمر الالعب االإيطايل 
17 عاماً، توقع الكثريون اأن يكون الالعب ال�صاب هو 

م�صتقبل الكرة االإيطالية يف ال�صنوات التالية.
وتاألق “�صوبر ماريو” مع اإنرت خالل 3 موا�صم واأحرز 
مان�ص�صرت  اأنظار  لبجذب  مباراة،   59 يف  هدفاً   20
مع  تاألق  حيث   ،2010 يف  تعاقد معه  ال��ذي  �صيتي 
اإىل  يعود  اأن  قبل   54 يف  ه��دف��اً   20 واأح���رز  ال�صيتي 

اإيطاليا من بوابة ميالن.
وم����ع ت��األ��ق��ه م���ع م��ن��ت��خ��ب اإي��ط��ال��ي��ا وب��ال��ت��ح��دي��د يف 
“الرو�صونريي” يف  مع  مو�صمه  ك��ان   ،2012 ي��ورو 
2013-2014 هو االأجنح يف م�صريته حيث اأحرز 
هدفاً يف 43 مباراة، ليقرر ليفربول التعاقد مع   26

الالعب االإيطايل واإعادته اإىل “الربميري ليغ«.
بداية  ه��ي   2014 “الريدز” يف  م��ع  حمطته  وتعد 
 16 اأح��رز هدفاً واح��داً يف  الرتاجع والتخبط، حيث 
اأي�صاً  واحداً  اإىل ميالن، ويحرز هدفاً  مباراة، ليعود 

يف 20 مباراة.
امل��ق��اب��ل ق���رر بالوتيلي خ��و���س جت��رب��ة ج��دي��دة يف  يف 
اأعاد  ال��ذي  ني�س  اإىل  ان�صم  الفرن�صي، حيث  ال��دوري 
33 هدفاً يف  اأح��زر  اكت�صاف الالعب االإيطايل الذي 
مار�صيليا  مع  املا�صي  املو�صم  لعب  كما  مباراة،   61
 8 اأح���رز خاللها  م��ب��اراة فقط   12 ���ص��ارك يف  ولكنه 

اأهداف.
“�صوبر  ب���ات  االإي���ط���ايل،  بري�صيا  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه  وم���ع 
العديدة،  م�صاكله  ب�صبب  فيه،  مرغوب  ماريو” غري 
حيث توقفت م�صريته الدولية عند 36 مباراة اأحرز 
14 هدفاً، بينما �صتبداأ م�صاكل الالعب مع  خاللها 
ب�صبب  م��ب��اري��ات،   4 اأول  ع��ن  بغيابه  مبكراً،  بري�صيا 
واإيقافه  اآخ��ر مباراة خا�صها مع مار�صيليا،  ط��رده يف 

من جانب االحتاد الفرن�صي لكرة القدم.

ا�صتقبال حافل لكوتينيو 
من جماهري بايرن

بالوتيلي من اأف�صل مهاجم 
اإىل لعب غري مرغوب 

�صان جريمان.. هل يقف عائقًا 
اأمام اأحالم الفهد مبابي؟



اأعلى حو�س مائي يف العامل 
افتتحت مقاطعة ت�صينغهاي يف �صمال غربي ال�صني، - الواقعة يف 
اأعلى  العامل” -  “�صقف  با�صم  املعروفة  التبت   - �صنغهاي  ه�صبة 
حو�س مائي يف العامل اأمام الزوار. وذكرت وكالة االأنباء ال�صينية 
“�صينخوا” اأن احلو�س املائي اجلديد - الذي يبلغ ارتفاعه 2261 
مرتا عن �صطح البحر- يقع يف مدينة �صينينغ حا�صرة املقاطعة، 
وهو اأول حو�س مائي يف “�صقف العامل” وتبلغ م�صاحته 28 األف 
الفتتاح  االأول  اليوم  اإن  املائي  احلو�س  اإدارة  وقالت  مربع.  مرت 
اأن احلو�س  اإىل  زائ��ر.. م�صرية  اآالف   8 اأك��رث من  احلو�س ج��ذب 
ي�صم اأكرث من 30 األفا من احليوانات املائية الأكرث من 400 نوع 
واأكرث من 300 راأ�صا من احليوانات الربية الأكرث من 100 نوع، 
مبا فيها بع�س احليوانات البحرية النادرة مثل احليتان البي�صاء 

والدالفني قارورية االأنف.

ن�صوا ر�صيعتهم يف املتجر
ب�صهولة.  ن�صيانها  ي�صعب  مريرة  جتربة  اأملانيا  من  اأ�صرة  عا�صت 
احليوانات  مب�صتلزمات  خ��ا���س  متجر  م��غ��ادرة  م��ن  �صاعة  فبعد 
البيت.  يف  لي�صت  ال�صغرية  ر�صيعتها  اأن  لالأ�صرة  تبني  االأليفة، 
الر�صيعة  غياب  ق�صة  انتهت  وكيف  بال�صبط؟  ح��دث  ال��ذي  فما 
بع�س  ل�صراء  ذهابها  اأن  تعتقد  اأملانية،  اأ�صرة  تكن  مل  البيت؟  عن 
امل�صتلزمات ال�صرورية، �صيجعلها متر بتجربة �صتحملها معها رمبا 
مدى احلياة. فبعد مرور اأكرث من �صاعة على و�صولها اإىل املنزل، 
�صاألت الزوجة زوجها قائلة “هل راأيت ر�صيعتنا ال�صغرية؟” فرد 

الزوج عليها بال�صوؤال نف�صه!
ثم تبني لهما اأن الر�صيعة لي�صت يف املنزل بل يف مكان اآخر، فقد 
فاينهامي  اأ�صرة من مدينة  �صبيغل”  اأن  “دير  اأورد موقع جملة 
متجر  يف  ر�صيعتها  ن�صيت  ف��ورمت��ب��ورغ،  ب���ادن  والي���ة  يف  ال��واق��ع��ة 
اإن  املدينة  �صرطة  وقالت  االأليفة.  احليوانات  مب�صتلزمات  خا�س 
اأحد العاملني باملتجر عرث على مقعد الر�صيعة، التي ال يتجاوز 
عمرها ثمانية اأ�صابيع فقط فوق اأحد املقاعد باملتجر، م�صيفة اأن 
الر�صيعة كانت تغط يف نوم عميق. اأما عن �صبب ن�صيان الر�صيعة 
يف املتجر، فقد اأ�صار موقع “دي فيلت” اإىل اأن االأب واالأم كانا على 
اأن الثالثة  اأع��وام(، م�صيفاً  ما يبدو م�صغولني بابنهما االآخر )5 
)االأب واالأم واالبن( ذهبوا اإىل املنزل، وهم يعتقدون اأن الر�صيعة 
اأحد  اكت�صف  احل��ظ،  وحل�صن  بال�صيارة.  اخللفي  املقعد  يف  نائمة 
اأم���ر ال��ر���ص��ي��ع��ة ال�����ص��غ��رية وات�����ص��ل ع��ل��ى وجه  ال��ع��ام��ل��ني باملتجر 
بعناية  حظيت  فقد  الر�صيعة،  الطفلة  اأم��ا  بال�صرطة.  ال�صرعة 
ممر�صة اأطفال كانت متواجدة بال�صدفة يف املتجر، فيما ا�صتعادت 

االأ�صرة ر�صيعتها ال�صغرية وهي ب�صحة جيدة.

تبتكر فكرة ذكية لرتوي�س اأطفالها 
اأطفالها  الإجبار  رائعة  طريقة  م��وؤخ��راً  بريطانية  ام��راأة  ابتدعت 
على امل�صاعدة يف االأعمال املنزلية بعدما �صاقت ذرعاً مبتطلباتهم 

واإهمالهم. 
اإعالنها عن  در�صاً عرب  تعليم �صغارها  �صاكيتا ماكغريغور،  قررت 
لك�صب  امل��ن��زل  يف  اأطفالها  لي�صغلها  املختلفة  الوظائف  م��ن  ع��دد 

رزقهم.
مطبخ،  مدير  ت�صمل  خمتلفة  وظائف  ثالث  عن  �صاكيتا  واأعلنت 
�صاكيتا  وك�صفت  امل��الب�����س.  غ�صيل  على  وم�صرف  م��ن��زل،  وم��دب��رة 
باأنها �صتجري مقابالت الأطفالها يف املنزل بعد تقدميهم ا�صتمارة 

يدرجون فيها خرباتهم واالأوقات التي يف�صلون العمل فيها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ر�صد كوكب بحجم الأر�س 
ك�صفت عمليات الر�صد املبا�صرة من تل�صكوب ف�صائي تابع الإدارة الطريان والف�صاء االأمريكية )نا�صا( والأول مرة 
عن وجود غالف جوي فارغ حول كوكب �صخري بحجم االأر���س خارج نظامنا ال�صم�صي يدور على غرار جنم يف 
املجرة.     ذلك يف درا�صة ن�صرتها دورية نيت�صر العلمية اأم�س االثنني وذكرت اأن �صطح ذلك الكوكب البعيد يت�صابه 

على االأرجح مع �صطح القمر اخلارجي القاحل اأو �صطح عطارد وُيحتمل اأن يكون ُمغطى ب�صخر بركاين داكن.
اآالف ج�صم يطلق عليها  اأربعة  اأك��رث من  واح��د من  وه��و  االأر���س  �صنة �صوئية عن   48.6 بعد  الكوكب على  ويقع 
بعيدة يف جمرتنا  اأنها تدور حول جنوم  اكت�صاف  املا�صيني  العقدين  ال�صم�صية ومت خالل  املجموعة  كواكب خارج 

درب التبانة.
وُيطلق العلماء على الكوكب )اإل.اإت�س.اإ�س 3488بي( ويعادل حجمه حوايل 1.3 حجم كوكب االأر�س وتبلغ مدة 
دورته 11 �صاعة، وهو يدور حول جنم �صغري بارد ن�صبيا من النجوم التي ُيطلق عليها )االأقزام احلمراء(، وهو نوع 

من النجوم االأكرث �صيوعا واالأطول بقاء يف املجرة.
وتقول الدرا�صة اإنه يحتمل اأن يكون افتقار الكوكب اإىل غالف جوي راجعا لالإ�صعاع الكثيف من جنم القزم االأحمر 

االأم الذي يبعث م�صتويات عالية من االأ�صعة فوق البنف�صجية رغم اأنه ُمعتم باملعايري النجمية.
ومن املرجح اأن تزيد الدرا�صة من النقا�س بني علماء الفلك حول ما اإن كان البحث عن اأحوال ميكن وجود حياة 
فيها خارج نظامنا ال�صم�صي يجب اأن يركز على الكواكب يف حميط االأقزام احلمراء التي متثل حوايل 75 باملئة من 

جنوم درب التبانة اأم على جنوم اأقل �صيوعا واأكرب حجما واأكرث �صخونة اأ�صبه بال�صم�س.
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»معجزة«.. ت�صع تواأمني بينهما 11 اأ�صبوعا
اأ�صبوعا، يف ظاهرة   11 اأم لها رحم م��زدوج، تواأمني يف�صل بينهما  و�صعت 

نادرة ال تكرر اإال مرة واحدة من بني كل 50 مليون حالة.
وذكرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، اأن ليليا كونوفالوفا )29 عاما( 
من اأورال�صك يف كازاخ�صتان، و�صعت التواأمني على مرحلتني ف�صلت بينهما 
اأنثى، يف حني  وكانت  املا�صي  مايو   24 يف  االأول  اأجنبت  فقد  اأ�صبوعا.   11

و�صعت الثاين وكان ذكرا يف 9 اأغ�صط�س الذي يليه.
احتمال ح��دوث والدة من هذا  ف��اإن  كازاخ�صتان،  ال�صحة يف  ل��وزارة  ووفقا 
50 مليون والدة، وتعد ليليا هي احلالة االأوىل  القبيل تبلغ واحدا يف كل 
يف البالد. ولدى االأم حالة تعرف با�صم “رحم الديلفي”، مما يعني اأن كل 

واحد من التواأمني كان يف رحم منف�صل.
النادرة”،  اأن لدى هذه احلالة  “لقد �صدمت عندما علمت  ليليا:  وقالت 
واأ�صافت االأم، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 7 �صنوات: “كنت قلقة للغاية 
كانوا  االأط��ب��اء  لكن  االأوان.  قبل  ج��اءا  اأنهما  خ�صو�صا  طفلّي،  حياة  على 

رائعني، وما فعلوه كان معجزة. اأظهروا اأنف�صهم كمحرتفني حقيقيني«.
ونقلت ال�صحيفة عن االأطباء الذين اأ�صرفوا على ليليا، قولهم اإن حالتها 
2018، دخلت اأم بريطانية التاريخ  اأواخر دي�صمرب عام  “غري عادية«. ويف 
12 يوما بني االأول والثاين، مما  اأجنبت تواأميها بفراق  يف البالد عندما 

يجعل الرقم القيا�صي االأطول لو�صع التوائم يف اإجنلرتا.

يعرت�س على احلكومة بعزف البيانو
ح�صر مئات االأتراك، احتفاال للموؤلف املو�صيقي، فا�صل �صاي، على البيانو 
بال�صيانيد  الذهب  لتعدين  منجم  بناء  بغية  الغابات  اإزال��ة  على  احتجاجا 

�صمال غربي تركيا.
وقد واجهت �صركة التعدين الكندية “اأالمو�س غولد اإنك”، التي ا�صرتت 
امل��وق��ع ق���رب ب��ل��دة ك����ريازيل يف م��ق��اط��ع��ة �صنق ق��ل��ع��ة، م��ق��اوم��ة ق��وي��ة من 

النا�صطني على مدار االأ�صبوعني املا�صيني.
واأطلق دعاة حماية البيئة حملة لوقف بناء املنجم ب�صبب مزاعم تفيد باأن 

بناءه يتطلب قطع ع�صرات االآالف من االأ�صجار.
�صجرة فقط  األ��ف   13 ح��واىل  اإن  وقالت  امل��زاع��م  تلك  نفت  ال�صلطات  لكن 

قطعت و�صيعاد زرعها الحقاً.
تلحق  قد  املنطقة  يف  بالتعدين  املتعلقة  الن�صاطات  ب��اأن  البيئيون  ويجادل 
موقع  اإىل  املعار�صون  �صار  احلفلة،  انتهاء  وبعد  بالبيئة.  كبرية  اأ���ص��راراً 

التعدين احتجاجاً على اإن�صائه.

خطاأ قاتل يرتكبه م�صتخدمو 
اآيفون يهلك البطارية

هاتفك  ب��ط��اري��ة  اأن  الح��ظ��ت  اإذا 
�صيئا  ت�صُعف  اأخ���ذت  “االآيفون” 
يكون  اأن  ال���وارد  م��ن  ف��اإن��ه  ف�صيئا، 
االأم�����ر ن��اج��م��ا ع���ن اأم���ري���ن اثنني 
خرباء  بح�صب  جت��اوزه��م��ا،  ميكن 

تقنيني.
 ،»shefinds« م���وق���ع  وب��ح�����ص��ب 
تكون  اأن  هو  االأول  االحتمال  ف��اإن 
البطارية يف حاجة اإىل اال�صتبدال 
الأن���ه���ا ب��ل��غ��ت درج����ة م��ت��ق��دم��ة من 
فهو  الثاين  االحتمال  اأم��ا  التلف، 
ناجما  البطارية  �صعف  ي��ك��ون  اأن 
الكثريون  يرتكبه  �صائع  خطاأ  عن 

من م�صتخدمي “اآيفون«.
واأو�صح امل�صدر اأن الطريقة املثلى 
هاتف  يف  البطارية  على  للحفاظ 
ن�صبة  على  االإبقاء  هي  “اآيفون”، 
اأي  املئة،  يف  و80   40 بني  ال�صحن 
اأنك مدعو اإىل ال�صحن با�صتمرار، 
طاقة  ه�����ب�����وط  ان����ت����ظ����ار  وع���������دم 

البطارية اإىل 0 يف املئة.
اأن بطارية هاتف  ويعتقد كثريون 
تبقى  ح����ني  ت��ت�����ص��رر  “اآيفون” 
ب��ع��د بلوغ  ب��ال�����ص��اح��ن،  م��و���ص��ول��ة 
االأمر  وه���ذا  امل��ئ��ة،  يف   100 ن�صبة 
يعني  ال  ل��ك��ن��ه  ���ص��ح��ي��ح��ا،  ل��ي�����س 
الكهرباء  يف  اجل��ه��از  على  االإب��ق��اء 
ملا جرى ذكره،  اليوم. وتبعا  طيلة 
اأف�صل طريقة لت�صحن هاتف  فاإن 
بو�صله  ت��ق��وم  اأن  ه��ي  “اآيفون” 
ب��ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع����دة م���رات 

خالل اليوم الواحد.
واإذا اأردت عمرا طويال لبطاريتك، 
غري  البطاريات  تتفادى  اأن  عليك 
الرخي�س،  ال�صعر  ذات  االأ���ص��ل��ي��ة 
�صررا  وتلحق  اجلهاز  ت��وؤذي  الأنها 

كبريا بالبطارية.

ي�صع جثة زوجته ب�صندوق �صيارته 
اأوق����������ف رج�������ل يف ج����ب����ال االأل�������ب 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ب���ع���د اك���ت�������ص���اف جثة 
�صندوق  داخ���ل  حقيبة  يف  زوج��ت��ه 
ك��ان طفاله  فيما  االأح��د،  �صيارته، 
املقعد  يف  ي��ج��ل�����ص��ان  ال�������ص���غ���ريان 
اخللفي، وفق ما ذكر م�صدر مّطلع 

على الق�صية.
تت�صرف  ال��ت��ي  ال�صرطة  وو���ص��ع��ت 
اإليها  وردت  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
وهو  ال��رج��ل  على  للقب�س  تنبيها 
ال�صرطة.  ل��دى  ومعروف  فرن�صي 
اأوق����ف يف دو����ص���ار يف منطقة  وق���د 

هوت �صافوا )�صرق(.
واأ�����ص����اف امل�������ص���در اأن�����ه ع���رث على 
الطفلني، اللذين يرتاوح عمرهما 
بني 6 و7 �صنوات يجل�صان يف املقعد 
م�صابني  وغ��ري  لل�صيارة  اخللفي 

باأذى.

تف�صل يف فتح مظلتها على       
ارتفاع 1500مرت

قفزت مظلّية كندية من طائرة على ارتفاع 1.5 كلم ومل 
تنجح ل�صبب ما يف فتح مظلتيها االأ�صا�صية واالحتياطية، 
 177“ ب�صرعة  بها  ارتطمت  التي  االأر���س  على  لت�صقط 
ال��رع��ب ل��دى املتفرجني  اأث���ار  ال�����ص��اع��ة، االأم���ر  كلم” يف 

للعر�س، فماذا حدث لها؟
من املوؤكد اأن خوفاً بالغاً اعرتى مظلية كندية �صابة وهي 
القفز، وهو  اأت��ى دوره��ا يف  الطائرة حني  ب��اب  تقف على 
خوف يراود رمبا اأي �صخ�س يزاول هذه الهواية املحفوفة 
باملخاطر. لكن مل يرد على بالها بالتاأكيد اأن قفزتها هذه 
– التي قد تكون االأخرية – �صرتافقها معجزة حقيقية.

فقد جنت مظلّية الكندية من موت حمقق بعد اأن �صقطت 
�صقوطاً حراً من ارتفاع 1.5 كلم، لي�صتغرق �صقوطها نحو 
20 ثانية، وهي رمبا اأطول الثواين يف حياتها كلها. ورغم 

جناتها اإال اأن املظلّية اأُ�صيب بجراح بليغة.
اإع���الم  “�صترين” االأمل��ان��ي��ة ع��ن و���ص��ائ��ل  ون��ق��ل��ت جم��ل��ة 
كندية، اإن املظلّية قفزت مبظلتها من طائرة بالقرب من 
كيبيك، لكن املظلة االأوىل خذلتها ومل ُتفتح، فكان اأملها 
يف الثانية االحتياطية ملثل هذه احلاالت، لكنها مل ُتفتح 
هي االأخرى. و�صقطت ال�صابة الكندية يف غابة جماورة، 

ما اأثار الرعب بني املتفرجني.

م�صاجرة تغلق �صوارع برلني
كبرية  م�صاجرة  يف  حتقيقاتها  االأملانية  ال�صرطة  توا�صل 
حركة  �صّلت  برلني،  يف  كبريتني  عربيتني  عائلتني  بني 
املرور يف �صوارع منطقة نويكولن الربلينية التي غ�صت 

باملتفرجني على جمرياتها الدموية.
ت�صببت م�صاجرة بني عائلتني كبريتني من اأ�صول عربية 
االأملانية  بالعا�صمة  الطرق  اأح��د  يف  امل��رور  �صل حركة  يف 
ب��رل��ني ل��ف��رتة م��وؤق��ت��ة وو���ص��ط ان��ت�����ص��ار ك��ب��ري لل�صرطة 

االأملانية.
واأع��ل��ن��ت ال�����ص��رط��ة ال��ت��ي ت��وا���ص��ل حت��ري��ات��ه��ا ع���ن �صبب 
امل�صاجرة وا�صتجواب ال�صالعني فيها، ال�صبت اأنها اأ�صفرت 
عن اإ�صابة رجل )46 عاماً( بقطع يف اأعلى ذراع��ه، فيما 
اإىل  وُن��ق��ل  ع���ام���اً( بطعنة يف ظ��ه��ره  اآخ����ر )40  اأُ���ص��ي��ب 

امل�صت�صفى.
وجرت امل�صاجرة و�صط جتمع ما ي�صل اإىل 100 �صخ�س 
ملتابعة اأحداثها، ما ا�صطر رجال ال�صرطة اإىل اأن تطلب 

من العديد منهم مغادرة املنطقة فوراً.
االأمر  اأول  ت�����ص��اج��روا  ق��د  العائلتني  م��ن  اأع�����ص��اء  وك���ان 
داخل اأحد املقاهي، لكن امل�صاجرة �صرعان ما انتقلت اإىل 
العيان،  الر�صيف يف تطور الحق. وح�صب رواي��ات �صهود 
من  العديد  اأ�صابت  التي  بالزجاجات  الرتا�صق  مت  فقد 

ال�صيارات باأ�صرار.
وت�صاجر اأع�صاء العائلتني يف منطقة نويكولن الربلينية 
وقامت ال�صرطة بف�صل املجموعتني، وقد تعطلت حركة 
ع�صرات  جتمع  ب�صبب  موؤقتة  لفرتة  الطريق  يف  امل���رور 

االأ�صخا�س الراغبني يف التفرج على امل�صاجرة. طاقم اخلطوط اجلوية املاليزية  يحملن لفتة »Visit Malaysia 2020« اأمام طائرة يف مطار كوالملبور الدويل يف �سيبانغ , ماليزيا. رويرتز

مطلوب 72 مليار دولر 
لإنقاذ دولة من »الغرق«

���ص��ن��غ��اف��ورة يل  رئ��ي�����س وزراء  ق���ال 
حماية  اإن  االأح�����د،  ل���ون���غ،  ه�����ص��ني 
�صنغافورة من ارتفاع من�صوب مياه 
ال��ب��ح��ر رمب���ا ي��ك��ل��ف ال���ب���الد 100 
مليار دوالر �صنغافوري )72 مليار 
 100 م��دى  على  اأك���رث،  اأو  دوالر( 

عام.
وت�������ص���اءل رئ��ي�����س ال���������وزراء: “ما 
ارتفاع  م��ن  اأنف�صنا  حماية  تكلفة 
تخميني  البحر؟  مياه  م�صتويات 
�صنغافوري  دوالر  مليار   100 ه��و 
100 عام  على االأرج��ح على م��دى 

اأو رمبا اأكرث من ذلك بكثري«.
اأن اخل��ي��ارات يف امل�صتقبل  واأ���ص��اف 
م�صت�صلحة  اأرا�����س  ب��ن��اء  تت�صمن 
اأو ا�صت�صالح جمموعة  من البحر 
جزر قبالة البحر وربطها ب�صدود.

بع�س  بالفعل  �صنغافورة  واتخذت 
االإج�������راءات، مب��ا يف ذل���ك اق���رتاح 
و�صرورة  ال��ك��رب��ون  ع��ل��ى  ���ص��ري��ب��ة 
حتتية  بنية  م�صروعات  اأي  اإن�صاء 
املطار  م��ث��ل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  م��ه��م��ة يف 
وامل��ي��ن��اء اجل���دي���دي���ن، ع��ل��ى اأر����س 

مرتفعة.
وق�����ال�����ت احل����ك����وم����ة ه�������ذا ال����ع����ام 
دوالر  م��ل��ي��ون   400 �صتنفق  اإن��ه��ا 
العامني  م���دى  ع��ل��ى  ���ص��ن��غ��اف��وري 
و�صيانة  ل���ت���ح���دي���ث  امل���ق���ب���ل���ني، 
م�صارف املياه وتعزيز قدرتها على 

مواجهة الفي�صانات.
بهذا  ال�����������وزراء  رئ���ي�������س  واأدىل   
لالأمة  �صنوية  كلمة  يف  الت�صريح 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي وال���ذي 
اأع���ل���ن ف��ي��ه ���ص��ي��ا���ص��ات واأول����وي����ات 

للحكومة.

خطوات ب�صيطة لتعزيز �صرعة هاتفك القدمي
اأن  ظ��ن��ا منهم  ج��دي��د  ه��ات��ف  ���ص��راء  اإىل  البع�س  ي��ل��ج��اأ 
الهاتف القدمي لن يعود كما كان، بعد ا�صتخدامه لعدة 

�صنوات ومالحظة البطء الذي اأ�صبح عليه.
اأن تقرر ذلك، عليك بالقيام بخم�س خطوات  لكن قبل 
ب�صيطة لتعزيز �صرعة هاتفك الذكي واإعادتها كما كانت، 

بح�صب ما ن�صرت �صحيفة “املريور” الربيطانية.

ام�سح البيانات املخزنة موؤقتا 
ذاكرة التخزين املوؤقت هو نظام تخزين بهاتفك الذكي 
مينح اجلهاز بيانات من اال�صتخدامات ال�صابقة، وعندما 
الذاكرة  فح�س  اجل��ه��از  على  �صيتعني  ممتلئة،  ت��ك��ون 
اأن  ميكن  والتي  املطلوبة،  البيانات  عن  بحًثا  بالكامل 
تكون م�صدر ا�صتنزاف كبري يف اأوقات التحميل. يف حال 
م�صح امل�صاحة املوجودة يف ذاكرة التخزين املوؤقت للهاتف 
�صفحات  فتح  عند  خ�صو�صا  ملحوظا،  التاأثري  �صيكون 

الويب وا�صتخدام التطبيقات وباقي وظائف الهاتف.

اإدارة التطبيقات اخلا�سة بك
اإذا مل تدير تطبيقاتك ب�صكل فعال فيمكنها ا�صتنزاف اأداء 

هاتفك، ففي حال حذف اأي تطبيقات غري م�صتخدمة 
اأف�صل.  اجلهاز  معالج  اأداء  و�صيكون  الذاكرة،  �صتتحرر 
بانتظام  التي يتم حتديثها  التطبيقات  وين�صح بحذف 
مثل تويرت وفي�صبوك، واإعادة تثبيتهما ب�صكل م�صتمر، 
زيادة  اإىل  وت���وؤدي  حت��ذف  ال  القدمية  التحديثات  الأن 
نظام  ي�صتخدم  الذكي  هاتفك  ك��ان  اإذا  ال��ذاك��رة.  حجم 
يعترب  ح��ي��ث  ج���ه���ازك،  اإب���ط���اء  فيمكنه  ق���دمي،  ت�صغيل 
كان  واإذا  مفيدا،  للنظام  اإ���ص��دار  باآخر  اجلهاز  حتديث 
اإبطاء  فيمكنه  قدميا،  ت�صغيل  نظام  ي�صتخدم  هاتفك 
ج���ه���ازك. ل���ذا م��ن امل��ه��م ج���دا اأن ي��ت��م حت��دي��ث اجلهاز 
باأحدث اإ�صدار لنظام الت�صغيل. حيث �صيوؤدي ذلك اإىل 

احلفاظ على �صرعة اجلهاز.

تطبيقات حت�سني الأداء
حتميلها  ميكنك  ال��ت��ي  التطبيقات  م��ن  العديد  ه��ن��اك 
اأداء هاتفك، وت��وؤدي اإىل تقلي�س  للم�صاعدة يف حت�صني 
مقدار الوقت الذي ت�صتغرقه التطبيقات عند ت�صغيلها.

ذاكرة  م�صاحة  م�صح  على  ت�صاعد  تطبيقات  توجد  كما 
التخزين املوؤقت.

بريين �صات منزعجة من 
ت�صبيه املمثلة اجلديدة بها 

بعد و�صف املمثلة الرتكية  نيل�صو اأكتا�س  ب� “ بريين �صات”  امل�صتقبلية، نظرا 
ملوهبتها املميزة واإتقانها جت�صيد االأدوار ب�صكل �صحيح، يبدو اأن هذا االأمر 
مل يعجب النجمة الرتكية بريين �صات، التي قالت يف ت�صريح لها: “اأمتنى 
لنيل�صو التوفيق ولكل املواهب اجلديدة، اإال اأنه ال ميكن الأحد اأن يحل مكان 
االآخر، هناك بريين واحدة ونيل�صو واحدة”، وقد ف�ّصرت ال�صحافة كالمها 

باأنها منزعجة من ت�صبيههم بها.
موهوبة  جنمة  االأخ���رية  اأن  اإىل  م�صرية  ب��ريي��ن،  على  نيل�صو  رّدت  ب��دوره��ا 

ودائما ما تاأخذها كمثال، اإال اأنها من ع�ّصاق جنوم ال�صينما اأكرث.


