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التحالف العربي يق�صف مواقع حوثية يف حجة
�ضبط ربع طن من املخدرات يف طريقها للحوثي

•• اليمن-وكاالت:

على  اجلوية  غاراته  اجلمعة،  اأم�س  العربي،  التحالف  طييران  جدد 
مواقع ميلي�شيات احلوثي الإرهابية يف حمافظة حجة.

اأن طييييران الييتييحييالييف ا�ييشييتييهييدف مواقع  واأفييييييادت ميي�ييشييادر حمييلييييية، 
ملا  وفقاً  حجة،  مبحافظة  حر�س  مديرية  يف  احلوثية  للميلي�شيات 

اأورده موقع �شبتمرب نت، التابع لوزراة الدفاع اليمنية. 
اأن مقاتالت التحالف �شنت غارتني جويتني على  واأ�شافت امل�شادر، 

جتمعات للميلي�شيا احلوثية الإرهابية يف مديرية حر�س.
واأ�شارت، اإىل اأن الغارات اأ�شفرت عن مقتل واإ�شابة عدد من عنا�شر 

ميلي�شيات احلوثي النقالبية.
اليمنية كمية جديدة من مادة  الأمنية  الأجهزة  ذلك، �شبطت  اإىل 
ميلي�شيات  �شيطرة  مناطق  اإىل  طريقها  يف  كانت  املخدر  احل�شي�س 

احلوثي النقالبية.
النقاط  اإحيييدى  اإن  اليمني،  للجي�س  الإعييالمييي  للمركز  بيان  وقييال 
الأمنية مبحافظة ماأرب )�شرق البالد( �شبطت اأكرث من ٢٥٠ كيلو 
مناطق  اإىل  طريقها  يف  كييانييت  بينما  املييخييدر  احل�شي�س  ميين  غييرامييا 

�شيطرة امليلي�شيات احلوثية.
كما نقل البيان، عن م�شدر اأمني اأن احل�شي�س كان خمفيا بعناية يف 
علب الرجن املمتلئة على منت اأحد البا�شات، �شاكرا الوحدات الأمنية 
املحاولت  لكل  واإف�شالهم  العايل  الأمني  الأميين على احل�س  ورجييال 

التي ت�شعى لالإ�شرار ب�شحة و�شالمة اأبناء ال�شعب اليمني.
�شحنات  متكرر  ب�شكل  ت�شبط  اليمنية،  الأمنية  الأجييهييزة  اأن  يذكر 
كبرة من احل�شي�س واملخدرات يف طريقها اإىل املحافظات التي تقع 
عن  موؤكدة  ا�شتخباراتية  معلومات  و�شط  احلوثيني،  �شيطرة  حتت 

تورط النظام الإيراين يف ذلك.
واأتلفت ال�شلطات اليمنية يف وقت �شابق، اأطناناً من احل�شي�س املخدر 
للميلي�شيا  التابعة  التهريب  عقب عمليات �شبط متفرقة لع�شابات 
احلوثية التي ت�شتخدم جتارة املمنوعات لتمويل جمهودها احلربي.
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يف ات�صال اأجراه �صموه مع رائد الف�صاء هزاع املن�صوري على منت حمطة الف�صاء الدولية

حممد بن را�ضد: هدفنا القادم الو�ضول اإىل املريخ ... 
واأنا واأخي حممد بن زايد نوؤمن بقدرتنا على حتقيق ذلك 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  اأجيييييرى 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
الييييدوليييية رئييييي�ييس جمل�س  رئييييي�ييس 
اليييييييوزراء حييياكيييم دبييييي رعييييياه اهلل، 
اأول  املن�شوري  هييزاع  مع  ات�شاًل 
اإمييييياراتيييييي يف ثاين  رائيييييد فيي�ييشيياء 
اأيييييام تييواجييده عييلييى ميينت حمطة 
الييفيي�ييشيياء الييدولييييية، وذليييك خالل 
زيارة �شموه اأم�س اإىل مقر مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء يف دبي، 
اهلل  بحفظ  لو�شوله  اإييياه  مهنئاً 
يف  الف�شاء  حمطة  اإىل  ورعايته 
اجنييياز تيياريييخييي لييدوليية الإمييييارات 
والإ�شالمية.  العربية  والأمييتييني 
ونقل �شموه تهاين �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  زايييد  ال�شيخ حممد بن 
القائد  نييائييب  اأبييوظييبييي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة اإىل هزاع 
امليينيي�ييشييوري ومتيينيييييات �ييشييمييوه له 
اإماراتية  رحلة  اأول  يف  بالتوفيق 

ماأهولة اإىل الف�شاء.
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هدوء تام يف ميدان التحرير ي�شر اىل ف�شل خمطط الإخوان الرهابيني  )ا ف ب(

فل�شطيني يحمل علم بالده واآخر يعيد القاء قنبلة الغاز باجتاه قوات الحتالل خالل ال�شتباكات بالقد�س ال�شرقية )ا ف ب(

زعيم جمل�س ال�شيوخ اجلمهوري ميت�س ماكونيل �شحبة الرئي�س الأمريكي

حممد بن را�شد خالل ات�شاله مع رائد الف�شاء هزاع املن�شوري على منت حمطة الف�شاء الدولية  )وام(

حمادثات ت�صكيل احلكومة الإ�صرائيلية تراوح مكانها 

الآلف ي�ضاركون يف جمعة انتفا�ضة الق�ضى والأ�ضرى بغزة

ال�ضي�ضي: ل قلق من دعوات التظاهر ول ميكن خداع امل�ضريني

العراق ل�صفري اإيران: اأرا�صينا خط اأحمر  

ترامب يرف�ض عر�ض طهران لرفع العقوبات
•• عوا�صم-وكاالت:

قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإنه رف�س طلب 
اإجييراء حمييادثييات، ليقدم  اإيييران رفييع العقوبات مقابل 
ح�شن  الإيييييراين  الرئي�س  روايييية  مييع  متناق�شة  روايييية 
اإن  اأميي�ييس اجلمعة  �شابق  قييال يف وقييت  اليييذي  روحييياين 
عقد  لت�شهيل  القيود  رفييع  عر�شت  املتحدة  الييوليييات 

اجتماع.
اأرادت ميينييي رفع  اإيييييييران  تييوييير  تيييراميييب عييلييى  وكييتييب 
وقلت  الجتماع.  اأجل  من  عليهم  املفرو�شة  العقوبات 

بالطبع ل!.
اإىل ذلك، ردت وزارة الدفاع العراقية على ت�شريحات 
ال�شفر الإيراين لدى بغداد، والتي قال فيها اإن بالده 
تعر�شت  حال  العراق  يف  الأمركية  القوات  �شت�شرب 

لالعتداء.
واأكد املتحدث با�شم الييوزارة اللواء حت�شني اخلفاجي، 
بيييييالده �ييشيياحيية لييليي�ييشييراع بيييني اأي  رفيي�ييشييه اأن تيي�ييشييبييح 

مت�شارعني.
التي  التهديدات  يرف�س  الييعييراق  اإن  اخلفاجي  وقييال 

تطلقها اإيران اأو اأمركا، موؤكداً اأن الأرا�شي العراقية 
خط اأحمر ولن ن�شمح با�شتخدامها �شد اأحد.

على  لالعتداء  منطلقاً  يكون  لن  الييعييراق  اأن  واأ�ييشيياف 
اإيران، كما لن ي�شمح باأن يتم تهديد امل�شالح الأمركية 
على اأرا�شيه. و�شددت الوزارة على اأن العراق لن ي�شمح 

با�شتخدام اأرا�شيه يف العتداء على دول اجلوار.
ويف مداخلة مع قناة احلدث قال اخلفاجي: نعمل على 
اأنه  مو�شحاً  املتحدة،  والييوليييات  اإييييران  بييني  التهدئة 
لي�س هناك على اأرا�شي العراق قوات اأمركية قتالية.

بالعتداء  ت�شمح  ليين  بييغييداد  اأن  على  اخلفاجي  و�ييشييدد 
على ال�شيادة العراقية.

وكان ال�شفر الإيييراين يف بغداد، اإيرج م�شجدي، هدد 
مكان  اأي  اأو  اليييعيييراق  يف  الأمييركييييية  اليييقيييوات  بق�شف 
اإيييران لأي هجوم من قبل الوليات  اإذا تعر�شت  اآخيير 

املتحدة.
التلفزيونية  اليييقييينيييوات  اإحيييييدى  ميييع  مييقييابييليية  وخييييالل 
العراقية، اأ�شار ال�شفر الإيراين اإىل اأن خروج القوات 
الأمركية من املنطقة مطلب اإيراين، لأن هذه القوات 

ل تقوم باأي �شيء بّناء اأو اإيجابي، على حد قوله.

•• القد�س-غزة- وكاالت:

املناف�س  اأبي�س  اأزرق  حييزب  اأعييليين 
الإ�شرائيلي  اليييييييييوزراء  لييرئييييي�ييس 
اأنييييييه رف�س  نييتييانييييياهييو  بيينيييييامييني 
وحدة  حكومة  بت�شكيل  مطالبه 
ت�شم  قيييييييييييييادتييييييه،  حتييييييت  تيييييكيييييون 
والأرثوذك�س  اليمينيني  حلفاءه 

املتطرفني.
الو�شطي  اأبي�س  اأزرق  حزب  وقال 
اجلمعة  اأميييي�ييييس  حمييييادثييييات  بيييعيييد 
يتزعمه  اليييذي  الليكود  حييزب  مييع 
نتانياهو كان وا�شحا من البداية 
اأن احلزب �شرف�س �شروط رئي�س 

الوزراء.
يهدف  الليكود  حييزب  اأن  واأ�ييشيياف 
اإىل جر اإ�شرائيل اإىل جولة ثالثة 
مع  يتما�شى  مبييا  النتخابات  ميين 

م�شالح رئي�س الوزراء.
وذكرت م�شادر يف حزب الليكود اإن 
طروحات  حييول  دار  اللقاء  جوهر 
كاأ�شا�س  ريفلن  روؤوبيييني  الرئي�س 
للتفاو�س من اأجل ت�شكيل حكومة 
وحييييدة وطيينييييية، لييكيين حييتييى نهاية 
اللقاء مل يو�شح وفد اأزرق اأبي�س 

اإن كان يقبل طرح الرئي�س اأم ل.

العفو الدولية: اإ�ضالحات قطر ل ترقى لوعودها
•• لندن-وكاالت:

قال م�شوؤول يف منظمة العفو الدولية، اإن الإ�شالحات املتعلقة بحقوق 
العمال، التي قدمتها قطر م�شيفة كاأ�س العام لكرة القدم عام 2022، 

ل ترقى اإىل الوعود التي قطعتها الدولة على نف�شها.
وتعر�شت قطر اإىل انتقادات ب�شبب ما تك�شفه جماعات حقوقية باأو�شاع 
مردية يعي�س فيها العمال. وردت الدوحة بتنفيذ ما اعتربته برنامج 
لييالأجييور، و�شكلت فيه جلييان لف�س  اأدنيييى  اإ�ييشييالحييات و�شعت فيه حييدا 

املنازعات ل�شماع �شكاوى العمال.
�شتيفن  العفو،  منظمة  يف  الييدولييييية  الق�شايا  ق�شم  مييدييير  نييائييب  وقيييال 
اأنه مل يحدث  اكت�شفنا  كوكربن: حدث حت�شن طفيف، لكن بوجه عام 
يييدفييعييون ثمن ذليييك، وفييق مييا ذكيييرت وكالة  الييعييمييال  تييقييدم حقيقي واأن 

رويرز.
حالت  الدولية  العفو  منظمة  وثقت  املا�شي،  الأ�شبوع  ن�شر  تقرير  ويف 
اأجييورا مل يتقا�شوها، رغم وجييود جلنة  ي�شتعيدوا  األفي عامل مل  نحو 
واأجييرب كثرون على  اأجورهم.  لدفع  وت�شكيل �شندوق  املنازعات  لف�س 

العودة لبالدهم دون احل�شول على تلك الأجور.
اأن جهات مثل رعاة الحتيياد الييدويل لكرة القدم  وقال كوكربن: نعتقد 
القدم، ميكن  لكرة  الوطنية  اإىل الحتييادات  بالإ�شافة  )فيفا( وغرها، 
عنها  باحلديث  الق�شايا،  هييذه  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  دورا  تلعب  اأن 
وحماولة ت�شجيع ال�شلطات القطرية وال�شغط عليها للقيام مبا قالت 

اإنها �شتقوم به.
اإنها  بالقول  العفو،  من جانبها، ردت قطر يف بيان على تقرير منظمة 
لأكيييرب عدد  وت�شل  فييعيياليية،  الإ�ييشييالحييات  هييذه  تييكييون  اأن  ل�شمان  تعمل 
ب�شكل  معها  التعامل  �شيتم  النظام  يف  تاأخر  اأو  ق�شايا  اأي  واإن  ممكن، 

واف، لت�شيف بذلك وعدا جديدا للوعود الواهية التي اأطلقتها �شابقا.

•• نيويورك-وكاالت:

اأكد الرئي�س امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي، اجلمعة، اأن 
الدعوة للتظاهرات ل تدعو للقلق.

وو�شل ال�شي�شي، �شباح ام�س، اإىل م�شر عقب م�شاركته 
يف اأعمال اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بنيويورك.

ا�شتقباله عييددا من  ال�شي�شي يف  ولييدى و�شوله، وجد 
املواطنني والإعالميني، حيث حتدث اإليهم موؤكدا اأن 

الدعوات اإىل التظاهر ل تدعو اإىل القلق.

لزم  ي�شتحق..  ل  املو�شوع  امل�شري  الرئي�س  واأو�ييشييح 
من  تقلقوا  ل  واعيا،  بات  امل�شري  ال�شعب  اأن  تعرفوا 

اأي �شيء.
واأ�شاف البع�س ير�شم �شورة خاطئة عبارة عن كذب 
وت�شويه.. والكتائب الإلكرونية ت�شتغل بهدف تقدمي 

�شورة غر حقيقية.
ووجه ال�شي�شي ر�شالة للم�شريني بالقول يا م�شريني 
خلي بالكم )انتبهوا( من هذه احلرب.. ل ت�شدقوهم.. 

م�شر مكانها كبر ب�شعبها.

ومرورا  جنوبا  يون�س  وخييان  رفييح 
مبخيم العودة �شرق الربيج و�شط 
القطاع ثم خميم ملكة �شرق غزة 

وخميم العودة �شرق جباليا.
الفل�شطينيني  ميي�ييشيياركيية  وجيييياءت 
العليا  الهيئة  ميين  لييدعييوة  تلبية 
الييعييودة وكيي�ييشيير احل�شار  مليي�ييشييرات 
م�شاركة  او�يييشيييع  اىل  دعييييت  اليييتيييي 
تاأتي  اليييتيييي  اجليييميييعييية  يف  ممييكيينيية 
ميييتيييزامييينييية مييييع ذكيييييييرى انيييطيييالق 
الفني  العام  يف  الق�شى  انتفا�شة 

ومع الهجمة على ال�شرى.
ونيي�ييشييرت قييييوات الحيييتيييالل مزيد 
مييين اليييقيييوات عييلييى طيييول احليييدود 
واأطلقت النار وقنابل الغاز �شوب 

امل�شاركني.
مييين جييانييبييه قيييال املييتييحييدث با�شم 
حركة حما�س عبد اللطيف القانوع 
الفل�شطينية  اجلماهر  اأن خروج 
اليوم يف جمعة انتفا�شة الأق�شى 
اأخييرى على  والأ�شرى لتوؤكد مرة 
حلماية  وا�ييشييتييعييدادهييا  جاهزيتها 
لالأ�شرى  والنيييتييي�يييشيييار  الأقييي�يييشيييى 
وم�شيها قدماً يف م�شرات العودة 
وكيي�ييشيير واحلييي�يييشيييار حييتييى حتقيق 

كامل اأهدافها.

املحادثات  ت�شتاأنف  اأن  املقرر  ومن 
�شباح الأحد، بح�شب امل�شادر.

قائد  بزعامة  اأبييييي�ييس،  اأزرق  وفييياز 
غانت�س،  بييييينييي  اليي�ييشييابييق  اجلييييي�ييس 
بيييييياأكييييييرب عيييييييدد ميييييين امليييييقييييياعيييييد يف 
النييتييخييابييات الييتييي جيييرت يف وقت 
�شابق من هذا ال�شهر، يليه بفارق 

�شئيل الليكود بزعامة نتنياهو.

من  يكفي  مييا  لديهما  لي�س  لكن 
اأغلبية  ائيييتيييالف  حليي�ييشييد  اليييدعيييم 
وهما  ميييقيييعيييًدا،   61 ميييين  ميييكيييون 
قيادة  عيييليييى  بييي�يييشيييدة  ميينييقيي�ييشييمييان 

وت�شكيل اأي حكومة وحدة.
من  اللف  وتيييييييييوافيييييييييد  هييييييييييذا 
الفل�شطينيني ع�شر اأم�س اجلمعة 
على خميمات العودة على احلدود 

للم�شاركة  غييزة  لقطاع  ال�شرقية 
ال�شاد�شة  اجلييمييعيية  فييعيياليييييات  يف 
وك�شر  العودة  مل�شرات  وال�شبعني 
ا�شم جمعة  والتي حتمل  احل�شار 

انتفا�شة الق�شى وال�شرى.
اىل  الفل�شطيني  ال�شباب  وو�ييشييل 
خم�شة خميمات على طول احلدود 
اليي�ييشييرقييييية لييقييطيياع غيييزة بييييدءا من 

الإمارات توؤكد تعاونها مع �ضركائها ملعاجلة 
التحديات العاملية يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

•• نيويورك -وام:

وال�شبعني  الرابعة  اليييدورة  من  اخلام�س  اأم�س  فعاليات  يف  الإميييارات  دوليية  �شاركت 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة و�شلطت ال�شوء على �شراكاتها الرئي�شية مع وكالت 

الأمم املتحدة يف جولة من الجتماعات رفيعة امل�شتوى.
و�شملت الرتباطات الرئي�شية التي �شارك بها اأفراد وفد الدولة اجتماعا مع مارتن 
غريفيث املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل اليمن ح�شره معايل الدكتور اأنور بن 
اأنني،  نيلز  معايل  مع  اجتماعا  و  اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزييير  قرقا�س  حممد 
وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية يف جمهورية اأملانيا الحتادية ح�شره معايل الدكتور 
الروؤى  البحرين:  لييروؤى  ال�شنوي  املنتدى  و  دوليية  وزييير  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان 
امل�شركة لتحقيق القيم امل�شتقبلية ال�شرورية للتقدم يف اأهداف التنمية امل�شتدامة - 
ح�شره اأي�شا معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 

ومعايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة وجودة احلياة.
)التفا�شيل �س 9(

�ص 07

�ص 11

�ص 19

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ص وفد الدولة امل�شارك يف 

االجتماع الوزاري حول ليبيا يف نيويورك

اأخبار االإمارات

نتانياهو .. اإذا جنا من االنتخابات 

لن يرحمه الق�شاء

عربي ودويل

حمدان بن زايد يطلع على اال�شتعدادات اخلا�شة 

مبهرجان �شباق دملا التاريخي للمحامل ال�رشاعية

الفجر الريا�شي

�صموه للمن�صوري: اأنت الأول وفخر الإمارات ... واأعدك �صيكون هناك طوابري من بنات واأبناء الإمارات �صيتبعون خطواتك ل�صتكمال امل�صرية

وحده ميلك �صلطة اإجرائها:
ماذا لو رف�ض جمل�ض ال�ضيوخ حماكمة ترامب؟

•• الفجر – خرية ال�صيباين

منذ �شهور، ان مل نقل منذ انتخاب دونالد ترامب، يحث اجلناح الأكرث 
راديكالية من الدميقراطيني، احلزب على اإطالق اإجراءات عزل الرئي�س 
الأمريكي. ترددت رئي�شة جمل�س النواب نان�شي بيلو�شي لفرة طويلة، 
اأعقاب  �شبتمرب، يف   24 الثالثاء،  روبيكون،  النهاية عبور  ثم قررت يف 

الك�شف الأخر عن الف�شيحة الأوكرانية.
اإذن، انطلقت املعركة الرئا�شية، وب�شرعة جنونية، قبل اأكرث من عام من 
اأن يح�شم  قبل  ولكن،   .2020 نوفمرب  اإجييراوؤهييا يف  املقرر  النتخابات 
الناخبون، �شيحتل ال�شاحة رجال القانون، واهل الخت�شا�س يف القانون 
الأمريكية.  الفيدرالية  العا�شمة  الد�شتوري، وجزء كبر من جماهر 
قراءته  لكّل  ليكون  يكفي  مبا  ا�شتثنائي  اجييراء  هو  القيياليية،  اإجيييراء  اإن 

وتاأويله.
هذا  جنييا  وقييد  كلينتون.  بيل  بطلها  كييان  ال�شياق،  هييذا  يف  حمطة  اآخيير 
الخر من ق�شية مونيكا لوين�شكي عام 1999، اإل اأن ال�شور ال�شائنة 
واملهينة للرئي�س الأمريكي الي 42، وهو جمرب على الإدلء ب�شهادته عرب 
اأهم حلظات  اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ، ما زالت واحدة من  اأمام  الفيديو 

التاريخ ال�شيا�شي الأمريكي املعا�شر.           )التفا�شيل �س 13(

الرئي�ض الأمريكي: الذي ك�ضف 
جا�ضو�ض الأوكرانية  املحادثة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

و�ييييشييييف الييييرئييييييييي�ييييس الأمييييريييييكييييي 
وكالة  عييميييييل  تييييرامييييب،  دونييييالييييد 
ال�شتخبارات املركزية الأمريكية 
اليييييذي كيي�ييشييف عن  اإيييييييه،  اآي  �ييشييي 
املحادثة التي جرت بينه ونظره 
الأوكييراين فالدمير زيلين�شكي، 
هذا  اأن  مييعييتييرباً  بييييياجلييا�ييشييو�ييس، 

ال�شخ�س ارتكب خيانة.
الرئي�س  تيي�ييشييريييحييات  وجييييييياءت 
اجتماعه اخلا�س  اأثيينيياء  تييرامييب، 
وغييير اليير�ييشييمييي مييع اأفيييييراد بعثة 
اليييولييييات  اأمييييييام  املييتييحييدة  الأمم 
املييتييحييدة واأ�يييشيييرهيييم، وذلييييك عقب 
ح�شور اجلمعية العامة للمنظمة 

الدولية يف نيويورك.
هذه  قيييييال  اليييرئييييييي�يييس  اأن  ورغييييييم 
ر�شمي،  غيييير  بيي�ييشييكييل  اليييكيييليييميييات 
اأمريكية  اإعيييالم  و�ييشييائييل  ح�شلت 
عييييلييييى مييييقيييياطييييع مييييي�يييييشيييييورة من 
ت�شريحات  بها  و�ُشمع  الجتماع، 

ترامب.
وقيييال الييرئييييي�ييس الأمييريييكييي: هذا 
ماذا  تعلمون  باجلا�شو�س.  اأ�شبه 
حني  املا�شي  يف  نفعل  اأن  اعتدنا 
كيينييا اأذكييييييياء، األييييي�ييس كييذلييك؟ مع 
اجلييوا�ييشييييي�ييس واخليييييييييانيييية؟.. كنا 
بيي�ييشييكييل خمتلف  نييتييعييامييل مييعييهييم 
وفقاً  الآن،  يييحييدث  مبييا  مييقييارنيية 
ن�شرته  الييييييذي  احلييييديييييث  ليينيي�ييس 

�شحيفة وا�شنطن بو�شت.
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اأخبـار الإمـارات
�ضمن حملة درب ال�ضالمة ..�ضرطة  اأبوظبي حتذر ال�ضائقني من الإزعاج وال�ضجيج باملركبات

••  اأبوظبي-الفجر:

حيييييذرت �ييشييرطيية اأبيييوظيييبيييي  �ييشييميين حييمييليية درب 
ال�شالمة قائدي املركبات من ال�شجيج والإزعاج  
باملركبة  ال�شجيج   ان  بتهور مو�شحة  والقيادة 
والع�شبية  والتوتر  الذعر  يت�شبب يف حالة من 
لدى ال�شائقني الآخرين وم�شتخدمي الطريق 
و�ييشييكييان الأحييييياء الييتييي متيير اليي�ييشيييييارات املزعجة 

خ�شو�شاً الأطفال وكبار ال�شن.
 وذكرت اأن اأهم حالت ال�شجيج  هي ا�شتخدام اآلة 
والتزويد لت�شخيم  التنبيه ب�شورة مبالغ فيها 

املييركييبيية واأجييهييزة املو�شيقى واليييرادييييو يف  �ييشييوت 
املركبة والتفحيط بالإطارات وال�شجيج يعترب 

مظهراً غر ح�شاري ي�شيء ل�شورة املجتمع.
التنبيه  ا�شتخدام  ،بييعييدم  ال�شائقني  وطالبت    
ب�شورة زائدة وخ�شو�شاً بالقرب من امل�شت�شفيات 
لتنبيه  بع�شبية  ا�ييشييتييخييدامييه  وعيييدم  وامليييدار�يييس 
اإجيييبيييارهيييم عييلييى ترك  اأو  اليي�ييشييائييقييني الآخيييريييين 
الطريق لهم، ما يوؤدي اإىل ت�شتيت انتباههم عن 
وقوع  يف  والت�شبب  واإرباكهم  الطريق،  مراقبة 

حوادث مرورية.
التي  املركبات  الإبييالغ عن  اإىل  ودعييت اجلمهور 

الأحياء  لييهييم يف  مييزعييج  �ييشييجيييييج   ييي�ييشييدر عنها 
مركز  يف   999 الرقم  اإىل  بالت�شال  ال�شكنية 

القيادة والتحكم .
الذين  ال�شائقني  تييتييهيياون مييع  ليين  اأنييهييا  واأكييييدت 
اليي�ييشييجيييييج من  ذليييييك  اإ�يييييشيييييدار  اإىل  ييييعيييميييدون 
القانونية  الإجيييييييييراءات  بيياتييخيياذ   ، مييركييبيياتييهييم 
التي  املركبات  تخالف  حيث  حيالهم   الييالزميية 
يتم �شبطها لت�شببها يف ال�شجيج  بتطبيق املادة 
قانون املرور “قيادة مركبة ت�شبب  “20” من 
�شجيج “ بي الغرامة 2000 درهم و12 نقطة 

مرورية.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض تركمان�ضتان بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• ابوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف رئي�س 

تركمان�شتان وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما   
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايييد  بن  حممد 
بردي  قربان قويل  الرئي�س  اإىل فخامة  تهنئة مماثلتني  برقيتي  امل�شلحة 

حممدوف.

يف ات�صال اأجراه �صموه مع رائد الف�صاء هزاع املن�صوري على منت حمطة الف�صاء الدولية

حممد بن را�ضد: هدفنا القادم الو�ضول اإىل املريخ ... واأنا واأخي حممد بن زايد نوؤمن بقدرتنا على حتقيق ذلك 

ال�شيخ  ال�شمو  �ييشيياحييب  وحيير�ييس   .
مكتوم خالل  اآل  را�ييشييد  بيين  حممد 
الت�شال على الطمئنان على �شر 
الف�شاء  لييرائييد  العلمي  الييربنييامييج 
امليينيي�ييشييوري وفييق املخطط له  هيييزاع 
خالل تواجده على حمطة الف�شاء 
املن�شوري �شر  اأكد  الدولية، حيث 
الييتييجييارب الييعييلييمييييية وفيييق اجليييدول 
املو�شوع للرحلة، م�شتعر�شا جانبا 
باإجرائها  قييام  الييتييي  الييتييجييارب  ميين 

ملناق�شتهم  الييدوليية  لييزيييارة  الف�شاء 
امل�شتجدات  عييلييى  منهم  والييتييعييرف 
والكت�شافات يف هذا املجال. وخالل 
نائب  ال�شمو  �شاحب  اأكد  الت�شال 
جمل�س  رئييييييي�يييس  اليييييدولييييية  رئييييييي�يييس 
ميييا مييز  اأن  دبييييي  اليييييييوزراء حييياكيييم 
دولة الإمارات عن غرها الإ�شرار 
اإجنازات  اإىل  الأحييالم  على حتويل 
وحتدي امل�شتحيل وهي الكلمة التي 
اأنها ل  ل يعرف بها �شموه ويرى 

طييمييوح زايييييد وحييلييم الإمييييييارات اإىل 
القيادة  دعييم  بف�شل  ملمو�س  واقييع 
مع  الفرحة  زادت  بينما  الر�شيدة، 
وم�شاهدة  املييحييطيية  اإىل  و�يييشيييوليييه 
الأر�س من الف�شاء والطالع على 
الإمييييارات، حيث متنى  موقع دوليية 
اأن يييكييون جييميييييع �ييشييعييب الإمييييييارات 
له تلك اللحظة على منت  م�شاركاً 
واختتم  الدولية.  الف�شاء  حمطة 
�يييشييياحيييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حممد 

الإمارات  واأبيينيياء  بنات  من  طوابر 
ل�شتكمال  خيييطيييواتيييك  �ييشيييييتييبييعييون 
امل�شرة. واأعرب �شموه عن �شعادته 
بهذا الإجنيياز الييذي يرجم طموح 
مييوؤ�ييشيي�ييس دولييية الحتيييياد املييغييفييور له 
نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايييد  ال�شيخ 
طيييييب اهلل ثييييراه، يف الييو�ييشييول من 
م�شرا  الييفيي�ييشيياء،  اإىل  اليي�ييشييحييراء 
زايييد رحمه اهلل كان  ال�شيخ  اأن  اإىل 
وخرباء  علماء  دعييوة  على  حري�شاً 

اإىل  و�يييشيييوليييه  وميييينييييذ  الآن  حيييتيييى 
�شاعة مبكرة من �شباح  املحطة يف 
اأم�س الأول اخلمي�س. و�شاأل �شموه 
املن�شوري عن �شعوره مع اللحظات 
على  فيييييهييا  انيييطيييليييق  اليييتيييي  الأوىل 
الييفيي�ييشيياء يف م�شتهل  مييركييبيية  ميينت 
الييتيياريييخييييية والأوىل  الييرحييليية  هيييذه 
اأو�شح  اإماراتي، حيث  ف�شاء  لرائد 
املن�شوري اأنه غمرته يف هذا الوقت 
م�شاعر الفخر والفرحة مع حتول 

وقال  “ال�شعفاء”.  �شوى  يييرددهييا 
ولكننا   .. يحلمون  اجلميع  �شموه: 
 .. احللم  لتحقيق  وجنتهد  ننه�س 
وهدفنا القادم �شيكون الو�شول اإىل 
املريخ .. واأنا واأخي حممد بن زايد 
بييقييدرتيينييا عييلييى حتقيق ذلك  نييوؤميين 
.. الييبييعيي�ييس ميين حييوليينييا قييالييوا هذا 
م�شتحيل .. ولكن كلمة امل�شتحيل ل 
يرددها �شوى ال�شعفاء .. ول وجود 
الإرادة  الإنيي�ييشييان  امتلك  طيياملييا  لها 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �يييشييياحيييب  اأجيييييييرى 
حمييمييد بيين را�ييشييد اآل مييكييتييوم نائب 
جمل�س  رئييييييي�يييس  اليييييدولييييية  رئييييييي�يييس 
الييييييييييوزراء حييياكيييم دبيييييي رعيييييياه اهلل، 
اتيي�ييشيياًل مييع هييييزاع امليينيي�ييشييوري اأول 
اأيام  ثيياين  اإميياراتييي يف  رائيييد ف�شاء 
الف�شاء  تواجده على منت حمطة 
زيييارة �شموه  الدولية، وذلك خالل 
اميي�ييس اإىل مييقيير مييركييز حمييمييد بن 
اإياه  مهنئاً  دبييي،  يف  للف�شاء  را�شد 
اإىل  ورعايته  اهلل  بحفظ  لو�شوله 
تاريخي  اجنيياز  يف  الف�شاء  حمطة 
العربية  والأمتني  الإمييارات  لدولة 
تهاين  �شموه  ونييقييل  والإ�ييشييالمييييية. 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاييييد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اإىل هزاع املن�شوري ومتنيات �شموه 
اإماراتية  اأول رحلة  له بالتوفيق يف 
ماأهولة اإىل الف�شاء، مع كونه اأول 
رائييييد فيي�ييشيياء عييربييي يييييزور حمطة 
الييفيي�ييشيياء الييدولييييية، حمييقييقيياً طموح 
زايد يف بلوغ الف�شاء. واأكد �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الكبرة  اخلييطييوة  هيييذه  اأن  مييكييتييوم 
لدولة الإمييارات ما هي اإل البداية 
�شبيل  يف  اجليياد  العمل  ميين  لرحلة 
وقال  الف�شاء،  ريييادة  اإىل  الو�شول 
خماطباً  التييي�يييشيييال  خييييالل  �ييشييمييوه 
�شعب  فييييخيييير  اأنييييييييت  امليييينيييي�ييييشييييوري: 
.. والأول  الأول  واأنييت   .. الإميييارات 
اأن  اأبيي�ييشييرك  .. ولكني  ُيييذكيير  دائييمييا 

التيي�ييشييال مع  اآل مكتوم  را�ييشييد  بيين 
بخال�س  املن�شوري  الف�شاء  رائيييد 
بييالييتييوفيييييق يف مهمته  ليييه  اأميينييييياتييه 
واأن ي�شمله املوىل عّز وجّل بحفظه 
اإمتام  بعد  �شاملاً  واأن يرّده  ورعايته، 
حمطة  منت  على  بها  املكلف  املهام 
رائد  اأعييرب  وقد  الدولية.  الف�شاء 
الييفيي�ييشيياء هيييييزاع امليينيي�ييشييوري خالل 
الت�شال عن بالغه �شكره وعرفانه 
ليي�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حممد 
ول�شاحب  مييكييتييوم،  اآل  را�يييشيييد  بييين 
اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
والت�شجيع  الييدعييم  كييل  على  نهيان 
وامل�شاندة والتي بدونها ما كان هذا 
الإجناز ليتحقق، موؤكدا اأن القيادة 
العربية  الإميييارات  لدولة  الر�شيدة 
يحتذى  منيييوذجيييا  تيييقيييدم  امليييتيييحيييدة 
امل�شتحيل  وحتيييدي  �شعبها  دعييم  يف 
واإتيييياحيييية الييفيير�ييس لييليي�ييشييبيياب يف كل 
امليييجيييالت وو�يييشيييع اأبييينييياء الإمييييييارات 
اأن  مييوؤكييداً  الأوىل،  املراكز  يف  دائما 
هيييذا الييدعييم الييكييبيير كيييان ميين اأهم 
طموح  معها  حتقق  التي  الأ�ييشييبيياب 
زاييييد بييو�ييشييول دولييية الإميييييارات اإىل 
وبعزميتهم  اأبيينييائييهييا،  بيد  الف�شاء 
دائما  دولتهم  تكون  اأن  واإ�شرارهم 
يف املقدمة، معرباً عن عظيم فخره 
واأول  اإماراتي  اأول  بكونه  واعتزازه 
باللغة  الأر�ييييييييس  ييييخييياطيييب  عيييربيييي 
اليييعيييربييييييية ميييين عيييليييى ميييينت حمطة 
يحمل  من  واأول  الدولية  الف�شاء 
اآماًل  الييفيي�ييشيياء،  اإىل  الإميييييارات  علم 
اأن ت�شهم التجارب التي يجريها هو 

وزمالوؤه يف خدمة الب�شرية.

لها طاملا امتلك الإن�ضان الإرادة وجود  ول   ... ال�ضعفاء  �ضوى  يرددها  ل  امل�ضتحيل  • كلمة 
الإمارات ... واأعدك �ضيكون هناك طوابري من بنات واأبناء الإمارات �ضيتبعون خطواتك ل�ضتكمال امل�ضرية وفخر  الأول  اأنت  للمن�ضوري:  • �ضموه 

وبجهود اأبناء زايد حققنا احللم وو�ضلنا اإىل الف�ضاء  ... الف�ضاء  اإىل  ال�ضحراء  من  كان  زايد  • طموح 

حممد بن را�ضد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة النعيمة الكتبي

•• دبي-وام: 

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اليييوزراء حاكم دبييي رعيياه اهلل واجييب العزاء يف وفاة  الدولة رئي�س جمل�س 
املغفور لها باإذن اهلل النعيمة علي بن �شويلم الكتبي. واأعرب �شموه خالل 
وموا�شاته  تعازيه  �شادق  عن  بدبي  لهباب  منطقة  يف  العزاء  ام�س  زيارته 
اإىل زوج الفقيدة حممد �شيف املقعودي وذويها ..راجيا اهلل تبارك وتعاىل 
اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأ�شرتها 
العزاء،  �شموه خييالل تقدمي واجييب  رافييق  الييعييزاء.  ال�شرب وح�شن  وذويييهييا 
حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو 
بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة، و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة 

الت�شريفات وال�شيافة يف دبي.

�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك يف املوؤمتر العاملي لل�ضرطة الن�ضائية يف اأمريكا
•• اآال�صكا - اأمريكا-وام:

اأبوظبي  �شرطة  ميين  وفييد  �ييشييارك 
يف املوؤمتر العاملي الي 57 لل�شرطة 
الوليات  يف  عقد  الييذي  الن�شائية 
مدينة  يف  الأميييرييييكييييييية  امليييتيييحيييدة 
اآل�شكا، ونظمته اجلمعية العاملية 
ما  وبح�شور  الن�شائية،  لل�شرطة 
يقارب 700 عن�شر من ال�شرطة 

الن�شائية على م�شتوى العامل.
الدكتورة  الييرائييد  الييوفييد  وتييراأ�ييس 
الييبييلييو�ييشييي، و�شم  اآمييينييية حمييمييد 
كيييييياًل من  عييي�يييشيييوييييتيييه  الييييوفييييد يف 

واأو�شحت  اليي�ييشييرطييي.  الييعييمييل  يف 
الرائد الدكتورة اآمنة البلو�شي اأن 
عن�شًرا  اأ�شبحت  الإماراتية  املراأة 
الأمني  العمل  يف  ومهًما  رئي�شًيا 
القيادة  بيياأن  مو�شحة  وال�شرطي، 
الع�شكرية  والييقيييييادات  اليير�ييشيييييدة 
اأولييييت الييدعييم والييثييقيية للمراأة  قييد 
اإبداعها  يف  اأ�شهم  مما  الإماراتية 
جانب  اإىل  الأمييييينيييييي،  اليييعيييميييل  يف 
تدريبها  عييلييى  اليييدائيييم  احلييير�يييس 
املمار�شات  لأف�شل  وفًقا  وتاأهيلها 
العاملية والهتمام بجميع جوانب 

وجمالت احلياة.

يف قوة ال�شرطة، حيث مت الركيز 
ال�شبابية  اليييفيييئييية  تيييوجيييييييه  عيييليييى 
العمل  يف  الن�شائي  العن�شر  ميين 

ال�شرطي.
اآمنة  اليييدكيييتيييورة  اليييرائيييد  واأكييييييدت 
جمعية  رئي�س  البلو�شي،  حممد 
الإماراتية،  الن�شائية  اليي�ييشييرطيية 
ال�شرطة  �ييييشييييوؤون  مييكييتييب  ميييديييير 
اأبوظبي  �شرطة  حر�س  الن�شائية 
الن�شائية  اليييييكيييييوادر  دعيييييم  عيييليييى 
قدراتها  وتيييطيييويييير  الييي�يييشيييرطييييييية 
املوؤمترات  حليي�ييشييور  وت�شجيعها 
خربات  من  وال�شتفادة  الدولية، 

املندو�س،  مرمي  الدكتورة  الرائد 
والنقيب  البادي،  حمده  والنقيب 
موزة اخلابوري، واملالزم اأول منى 
عائ�شة  اأول  وامل�شاعد  ال�شنحاين، 

البلو�شي.
ونيياقيي�ييس املييوؤمتيير اليييذي جيياء حتت 
الييدعييم والييتييوجيييييه للجيل  �ييشييعييار 
القادم، عدة حماور، منها: القيادة 
الأمني،  والييتييفيياو�ييس  احليييدييييثييية، 
وامليييراأة  اجلن�شني،  بييني  واليييتيييوازن 
واليييكيييوارث، ومهارات  الأزمييييات  يف 
�شد  الييعيينييف  ق�شايا  يف  التحقيق 
املراأة، وا�شت�شراف امل�شتقبل للمراأة 

اليييدول امليي�ييشيياركيية، والطييييالع على 
اأفييي�يييشيييل امليييميييار�يييشيييات يف جميييالت 
لنقل  الن�شائي  اليي�ييشييرطييي  الييعييمييل 
الناجحة  والييييتييييجييييارب  امليييييعيييييارف 
م�شرة  موا�شلة  يف  ت�شهم  والتي 

التطوير.
املييييوؤمتيييير مت عقد  وعيييليييى هيياميي�ييس 
اأقاليم  مليييدراء  ال�شنوي  الجييتييميياع 
حيث  اليييينيييي�ييييشييييائييييييييية،  اليييي�ييييشييييرطيييية 
ال�شرطة  جييمييعييييية  ا�ييشييتييعيير�ييشييت 
تقريرها  الإمييياراتييييييية  اليينيي�ييشييائييييية 
الييي�يييشييينيييوي حييييييول متيييكيييني ودعيييييم 
وم�شاهمتها  الن�شائية،  ال�شرطة 
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اأخبـار الإمـارات
�ضرطة دبي تلتم�ض احتياجات موظفيها عرب »نقاط ال�ضعادة«

•• دبي-الفجر: 

بناًء على توجيهات �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام 
والطالع  ُمبتكرة  بطريقة  املوظفني  مع  بالتوا�شل  دبييي،  ل�شرطة 
على احتياجاتهم ورفع ن�شب ال�شعادة لديهم، ومبتابعة من عواطف 
�شرطة  يف  والإيجابية  ال�شعادة  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  ال�شويدي 
ال�شعادة”  “ نقاط  مبادرة  والإيجابية  ال�شعادة  جمل�س  اأطلق  دبييي، 
اخلدمات  مقدمي  جمع  عرب  املوظفني  احتياجات  مل�س  اإىل  الهادفة 

لهم على م�شتوى القوة حتت �شقف واحد.
العامة  الإدارة  ال�شعادة” بالتعاون مع  “نقاط  لقاءات  اأوىل  وُعقدت 
العامة،  القيادة  مبقر  حممد  بن  حمدان  قاعة  يف  املجتمع  لإ�شعاد 
حيييييث قييابييل مييوظييفييو الييقييطيياع مييقييدمييي اخلييدمييات لييهييم ميين خمتلف 

املجال�س على م�شتوى �شرطة دبي، وقدموا ال�شتف�شارات لهم حول 
امل�شاركة يف املجال�س وعدد من املالحظات.

الإدارة  ممثلي  اإىل  ومييالحييظييات  ا�شتف�شارات  املييوظييفييون  وقيييدم  كما 
التكافل،  و�شندوق  الرقيات،  نظام  حول  الب�شرية  للموارد  العامة 
والإدارة العامة للخدمات والتجهيزات فيما يتعلق مب�شاريع الإ�شكان، 
واإىل مركز �شرطة دبي ال�شحي حول اخلدمات الطبية، واإىل الإدارة 
العامة لل�شوؤون الإدارية حول بعثات العالج، اإىل جانب ال�شتف�شار عن 
للتدريب، واخلدمات  العامة  الإدارة  املقدمة من  التدريبة  الييدورات 

التعليمية املقدمة من مدار�س حماية للموظفني.
كييمييا وقيييدم عيييدد ميين املييوظييفييني اقيييراحيييات حيييول خمتلف املوا�شيع 
املقدمة للخدمات على كافة  اأجاب ممثلوا اجلهات  املطروحة، فيما 

ال�شتف�شارات واملالحظات. 

الإمارات ت�ضلط ال�ضوء على ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة
•• نيويورك -وام:

الدورة  يف  امل�شاركة  من  الييرابييع  يومها  املتحدة  العربية  الإميييارات  اختتمت 
الرابعة وال�شبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة بجولة من الجتماعات 

الرئي�شية مع ال�شركاء واملنظمات الدولية.
و�شملت الرتباطات الرئي�شية التي �شارك بها اأفراد الوفد الإماراتي : 

معايل  – ح�شره  اليمن  يف  الإن�شانية  الأزمييية  حييول  اليييوزاري  الجتماع   -
الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س، وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية.

 – رومانيا  خارجية  وزييير  ماني�شكو،  نيكول  رامييونييا  معايل  مييع  اجتماع   -
ح�شره معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة.

- لقاء مع معايل الدكتورة رانيا امل�شاط وزيرة ال�شياحة يف جمهورية م�شر 
التغر  وزييير  الييزيييودي  اأحمد  بن  ثيياين  الدكتور  – ح�شره معايل  العربية 

املناخي والبيئة.
– ح�شره معايل اأحمد علي ال�شايغ،  - منتدى اأهداف التنمية امل�شتدامة 

وزير الدولة.
- حفل ا�شتقبال منتدى الدول ال�شغرة – ح�شرته معايل عهود الرومي، 

وزيرة الدولة لل�شعادة.
- الحتفال بالذكرى ال�شنوية الثالثني لتفاقية حقوق الطفل – ح�شرته 

معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد، وزيرة تنمية املجتمع.
وقد مّثل معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س دولة الإمارات يف الجتماع 

الوزاري حول الأزمة الإن�شانية يف اليمن، الذي ا�شت�شافته البعثة الدائمة 
للوليات  الدائمة  والبعثة  املتحدة  الأمم  ال�شعودية لدى  العربية  للمملكة 
املتحدة لدى الأمم املتحدة حيث تناول الجتماع �شبل تعزيز و�شول املعونات 

الن�شانية اإىل من هم بحاجة اإليها يف اليمن يف �شوء التحديات الراهنة.
الإرهاب  ملكافحه  العاملي  للمنتدى  اليييوزاري  الجتماع  قرقا�س  ح�شر  كما 
29 دوليية ودول الحتيياد الأوروبييي حالة تنفيذ  حيث ناق�س امل�شاركون من 
املبادرات املتعددة الأطراف للمنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب. وقد ا�شتعر�س 
احلييا�ييشييرون جهود املنتدى واإجنييازاتييه خييالل الييعييام املييا�ييشييي، واأ�ييشيياروا اإىل 
الأولويات التي ينبغي اإبرازها يف املبادرات املقبلة التي تهدف اإىل مكافحة 

عمليات جتنيد الإرهاب والتطرف.
التن�شيقي  اليييوزاري  الجتماع  يف  قرقا�س  �ييشييارك  الإقليمي،  ال�شعيد  على 
بني جمل�س التعاون اخلليجي وباك�شتان، حيث اأكدت الدول الأع�شاء على 
جتمع  التي  ال�شراتيجية  والتاريخية  وال�شيا�شية  القت�شادية  العالقات 

بني دول املجل�س وباك�شتان، وناق�شت فر�س التعاون املتعدد الأطراف.
كما �شارك معاليه اأي�شا يف الجتماع الوزاري التن�شيقي بني جمل�س التعاون 
اخلليجي والهند ، حيث رحب امل�شاركون باجلهود الرامية اإىل تعزيز احلوار 
بني اجلهات املعنية يف احلكومة والقطاع اخلا�س، بهدف حتقيق املزيد من 

النتائج الإمنائية.
وزير  اأنييني،  بنيل�س  اأي�شا  قرقا�س  حممد  بن  اأنييور  الدكتور  معايل  والتقى 
الطرفان  ناق�س  حيث   ، الأملييانييييية  الحتييادييية  اخلييارجييييية  وزارة  يف  الييدوليية 

العالقة ال�شراتيجية بني دولة الإمارات وجمهورية اأملانيا الإحتادية واأبرز 
جمالت ال�شراكة احلالية وامل�شتقبلية.

من جهته، اجتمع معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر مع معايل ال�شيدة 
اآخرالتطورات  ملناق�شة  رومانيا،  خارجية  وزيييرة  مانيي�شكو،  نيكول  رامونا 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرك.
عقد   ،”2019 املناخي  لي”العمل  املتحدة  الأمم  قمة  اأعمال  هام�س  على 
مييعييايل الييدكييتييور ثيياين بيين اأحييمييد الييزيييودي وزيييير التغر امليينيياخييي والبيئة 
وا�شتهدفت  الثانية مع م�شوؤولني و�شناع قرار عامليني،  اللقاءات  عددا من 
العامل يف  دول  باقي  مع  الإميييارات  لدولة  الييدويل  التعاون  تعزيز  اللقاءات 

جمالت وقطاعات عدة.
وقييد التقى الييزيييودي مييعييايل الييدكييتييورة رانيييييا امليي�ييشيياط وزييييرة ال�شياحة يف 
جمهورية م�شر العربية، وتناول اللقاء �شبل تعزيز مفهوم ال�شياحة البيئية 
يف البلدين وال�شتفادة منه بيئيا يف حماية املناطق البيئية الغنية بالتنوع 
لكال  املحلي  للناجت  جديد  مييايل  رافييد  خلق  عرب  واقت�شاديا  البيولوجي، 

البلدين.
كما التقى معاليه ب�شعادة اأمينة حممد نائب الأمني العام لالأمم املتحدة، 
وتناول اللقاء احلديث حول اجلهود العاملية يف جمال العمل من اأجل البيئة 
البارز الذي تلعبه دولة الإمييارات على هذا ال�شعيد، و�شبل  واملناخ والييدور 

تعزيز هذه اجلهود م�شتقباًل.
اليي�ييشييايييغ يف ميينييتييدى اأجنرماير  اأحييمييد  �ييشييارك مييعييايل  اآخيييير،  عييلييى �شعيد 

ميثلون  وم�شتثمرا  موؤ�ش�شا   60 من  اأكييرث  بح�شور  والبتكار،  لل�شيا�شات 
الق�شايا  ملناق�شة  الإدارة  حتت  دولر  ترليون   1.1 باأكرثمن  ا�شتثمارات 
القييتيي�ييشييادييية وبييحييث فيير�ييس ال�ييشييتييثييمييار وعيير�ييس خييطييط الييدوليية للتنويع 

القت�شادي.
اإىل  ي�شعى  الييذي  امل�شتدامة  التنمية  اأهيييداف  منتدى  ال�شايغ  ح�شر  كما 
تعزيز التبادل بني القطاعني العام واخلا�س، وحتفيز ال�شراكات اجلديدة، 

وا�شتك�شاف حلول جتارية مبتكرة لت�شريع التنمية امل�شتدامة.
الدول  منتدى  ا�شتقبال  حفل  الرومي  عهود  معايل  ح�شرت  جانبها،  من 
لونغ،  �شنغافورة، معايل يل ه�شني  وزراء  رئي�س  ا�شت�شافه  الذي  ال�شغرة 
عاملية  موؤ�ش�شات ومعاير  بناء  الأطييراف يف  تعددية  لالحتفال مب�شاهمات 
قوية. و�شاركت الرومي يف قمة اأهداف التنمية امل�شتدامة، التي ا�شتعر�شت 
التنمية  خطة  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  �شامل  ب�شكل  الأع�شاء  الييدول  فيها 

امل�شتدامة لعام 2030 واأهداف التنمية امل�شتدامة ال�شبعة ع�شر.
الحتفال  بوحميد  عي�شى  بنت  ح�شة  مييعييايل  ح�شرت  اآخييير،  �شعيد  على 
بييياليييذكيييرى اليي�ييشيينييوييية الييثييالثييني لتييفيياقييييية حيييقيييوق الييطييفييل، حيييييث ناق�س 
التحديات  �شوء  يف  الطفل  بحماية  للنهو�س  املبذولة  اجلهود  احلا�شرون 
العاملية املعا�شرة. كما ح�شرت بوحميد فعالية و�شع حد لإيداع الأطفال يف 
املوؤ�ش�شات، حيث اأوجز امل�شاركون اللتزامات التي مت التعهد بها ل�شمان عدم 
اإغفال الأطفال الذين يعي�شون يف اأو�شاع ه�شة يف خطة التنمية امل�شتدامة 

لعام 2030.

كلنا الإمارات: ارتياد حمطة الف�ضاء الدولية حتقيق حللم زايد اخلري
•• ابوظبي-الفجر:

هييينييياأت جييمييعييييية كييليينييا الإمييييييييارات، 
القيادة الر�شيدة و�شعب الإمارات، 
بيييالإجنييياز الييعييلييمييي الييكييبيير الذي 
حققته دولة  الإمارات بان�شمامها 
الف�شاء،  واأبييحيياث  رواد  نييادي  اإىل 
رائييييد  اأول  انييييطييييالق  خيييييالل  ميييين 
حمطة  اإىل  اإمييييييياراتيييييييي  فييي�يييشييياء 

الف�شاء الدولية.
املن�شوري،  بخيتة  ال�شيدة  واأكيييد 
جمعية  اإدارة  جميييلييي�يييس  عييي�يييشيييو 
اخلطوة  هييذه  اأن  الإميييييارات،  كلنا 

قد بداأ منذ فجر الحتيياد عندما 
د�يييشييين اليي�ييشيييييخ زايييييييد، طيييييب اهلل 
لالت�شال  الأر�شية  املحطة  ثراه، 
 ،1975 عام  ال�شناعية  بالأقمار 
للم�شتقبل  بييا�ييشييتيي�ييشييرافييه  واأدرك 
وبيي�ييشييرتييه وحييكييمييتييه اأهييمييييية هذا 
الييقييطيياع احليييييوي الييهييام يف حياة 
الب�شرية، لت�شبح الإمارات اليوم، 
�ييشييميين قييائييميية اأهييييم اليييييدول التي 
باأكرث  الف�شاء  قطاع  يف  ت�شتثمر 
من ت�شعة اأقمار �شناعية، وحتتل 
املييرتييبيية الييثيياميينيية عييامليييييا يف قائمة 
اأكرث امل�شغلني العامليني من حيث 

لتحقيق حلم الإمارات يف معانقة 
اأبحاثه  يف  وامليي�ييشيياهييميية  الييفيي�ييشيياء 
والب�شرية  للعلم  خدمة  وعلومه 
وتعزيز مبادئ التعاون الدويل يف 

اكت�شاف عامل الف�شاء.
اخلييييطييييوة  هييييييييذه  اإن  وقييييييياليييييييت: 
الإمييياراتييييييية نييحييو الييفيي�ييشيياء �شوف 
اأبناء  اأميييييام  امليييجيييال وا�ييشييعييا  تييفييتييح 
العامل  الإميييييييارات لقييتييحييام هيييذا 
وييييزييييد مييين ميي�ييشيياهييميية الإمييييييارات 
واأبحاثه  الف�شاء  علوم  جمييال  يف 
الإمارات  دوليية  مكانة  من  ويعزز 
العلمية  املييحييافييل  واأبيييييرز  اأهييييم  يف 

التي  الإميييييييييييارات  دوليييييية  لإجنييييييياز 
اأ�شرف  �شناعي  قمر  اأول  اأطلقت 
بالكامل  وتنفيذه  ت�شميمه  على 
طاقم من اأبناء الإمارات يف العام 

املا�شي. 
اأكيييييدت  تييي�يييشيييرييييحيييهيييا،  خييييتييييام  ويف 
اليي�ييشيييييدة بييخيييييتييه امليينيي�ييشييوري، اأن 
اأبناء زايد الذين �شاروا على نهج 
زايييد اخليير، رحمه اهلل، وبف�شل 
الر�شيدة،  القيادة  ورعاالية  دعييم 
ميييوقيييع   دائييييييمييييييا يف  �ييييشيييييييييكييييونييييون 
زايد،  فكر  من  ينهلون  امل�شوؤولية 
ويييحييقييقييوا املييزيييد ميين الإجنييييازات 

بيييانيييطيييالق ابيييين الإميييييييييارات هيييزاع 
الف�شاء  حمييطيية  اإىل  امليينيي�ييشييوري 
اثييينيييني ميييين رواد  الييييدولييييييييية مييييع 
الييفيي�ييشيياء الييعييامليييييني، كييييياأول رائد 
عييربييي، هييو حتقيق حللم  فيي�ييشيياء 
زايييييييد اخليييييير، طيييييييب اهلل ثيييييراه، 
بارتياد  ب�شرته  ونييفيياذ  وحكمته 
ثالثة  قبل  اأكييد  عندما  الف�شاء، 
)الكت�شافات  بيياأن  عاما  واأربييعييني 
تب�شر  الف�شاء  قطاع  يف  العلمية 
رحمه  وعييمييل  واعييييد(.  مب�شتقبل 
اهلل، على تهيئة كافة الظروف من 
اإن�شاء ال�شروح العلمية والبحثية 

العديد  متجاوزة  املالية،  العوائد 
من دول العامل يف هذا املجال.

واإبداعات  طموحات  اإن  وقييالييت: 
�شقف  لييهييا  لي�س  الإميييييارات  اأبيينيياء 
اأثييبييتييوا جدارتهم  وقييد  اأو حيييدود، 
من  اليييييعيييييدييييييد  يف  وتيييييفيييييوقيييييهيييييم 
ابتكارات  خيييالل  ميين  الييقييطيياعييات 
فريدة واخراعات �شاهمت ب�شكل 
فاعل يف دفع م�شرة العلم العاملية 
انطالق  واأن  الإن�شانية،  وخدمة 
ابن الإمييارات رائييد الف�شاء هزاع 
اليوم  الييفيي�ييشيياء  اإىل  امليينيي�ييشييوري 
مميزة  واإ�شافة  جديد  اإجنيياز  هو 

العاملية.
دوليييية  حيييكيييومييية  اأن  اأكييييييييدت  كيييميييا 
الإمارات مل تدخر جهدا يف �شبيل 
ميييواكيييبييية عيييليييوم الييعيي�ييشيير ووفييييرت 
املالئمة  والبيئة  التحتية  البنية 
والمكانيات الكبرة لتحقيق اأهم 
العلمية  املييجييالت  يف  الإجنيييييازات 
واأ�شبحت  الييعييامل،  م�شتوى  على 
مييرمييوقيية ك�شريك  مييكييانيية  حتييتييل 
والعلوم  الأبحاث  فاعل يف جمال 

احلديثة.
دولييية  مييي�يييشيييوار  اأن  اإىل  واأ�ييييشييييارت 
الإمارات و�شعيها مبعانقة الف�شاء 

اأراد  كما  الإميييييارات،  دولييية  لتبقى 
لييهييا زايييييد والآبيييييياء املييوؤ�ييشيي�ييشييون يف 
�يييشيييدارة اليييييدول املييتييقييدميية حتتل 
املحافل  اأبييرز  يف  املرموقة  املكانة 

الدولية.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد موؤمتر �شحة الدويل الثامن 
واخلدمات  والييقييبيياليية  للتمري�س 
ال�شحية امل�شاندة على اأهمية و�شع 
ال�شراتيجيات اخلا�شة بارتباط 
بيئة  لتعزيز  ال�شحيني  املهنيني 
رعيييايييية امليييريييي�يييس، وبييينييياء قييييدرات 
دولة  يف  ال�شحية  الييرعيياييية  قيييادة 
لتبني  املتحدة  العربية  الإمييييارات 
قيادة تطويرية من اأجل خلق بيئة 
داعمة لالبتكار والإبييداع، ودرا�شة 
املتخ�ش�شة  الييربامييج  من  العديد 
والعتمادات  اليي�ييشييهييادات  ميينييح  يف 
لإثراء ممار�شات الرعاية ال�شحية 
يف دولة المارات من خالل اعتماد 
بيئات  وتييهيييييئيية  امليييعيييايييير،  اأفيي�ييشييل 
بالأجيال  لالحتفاظ  داعمة  عمل 
والقابالت  املمر�شني  من  ال�شابة 
ال�شحية  املهن  من  والأخ�شائيني 
املييي�يييشيييانيييدة، و�ييييشييييرورة قيييييييام قيييادة 
بت�شجيع توثيق  ال�شحية  الرعاية 
ون�شر ق�ش�س النجاح للممر�شني 
املهن  واأخيييي�ييييشييييائييييي  والييييقييييابييييالت 

ال�شحية امل�شاندة يف الدولة.
اأعماله  املييوؤمتيير يف خييتييام  واأو�ييشييى 
اأبوظبي  يف  اأيييام   3 ا�شتمرت  التي 

ونظمته �شركة اأبوظبي للخدمات 
ب�شرورة  “�شحة”  اليي�ييشييحييييية 
ميييع �شّناع  مييفييتييوح  اإقيييامييية حيييييوار 
اليي�ييشيييييا�ييشييات وقيييييادة املييجييتييمييع على 
يتعلق  فيما  الييوطيينييييية  امليي�ييشييتييويييات 
ال�شكان  رفاهية  لتعزيز  مبهامهم 
وت�شجيع  �ييشييحييتييهييم  وحتييي�يييشيييني 
وكذلك  �شحي،  حياة  منييط  اتييبيياع 
ال�شتة  الييتييدخييالت  اأفيي�ييشييل  اتيييبييياع 
ال�شحة  مبنظمة  اخلييا�ييشيية  ع�شر 
 WHO 16 ”best( العاملية
buys” (( فيما يتعلق باملبادرات 
التمري�شية  ال�يييشيييراتيييييييجييييييية 
ون�شر  الأولييييية،  ال�شحية  للرعاية 
الوعي بني مواطني دولة المارات 

بخ�شو�س التربع بالأع�شاء. 
�يييييشيييييرورة  اإىل  امليييييييوؤمتييييييير  ودعيييييييييا 
التعليم  يف  الأجيييييهيييييزة  حميييياكيييياة 
وو�شع  الييتييمييرييي�ييشييييية،  واملييمييار�ييشيية 
ال�شراتيجيات اخلا�شة بالبتكار 
تعليم  يف  وال�شتثمار  وتنفيذها، 
املهن  ميييين  واليييطيييليييبييية  اخلييييرجييييني 
ممر�شني  توفر  ل�شمان  ال�شحية 
وقييابييالت واأخيي�ييشييائيييييني ميين املهن 
الييفيينييييية امليي�ييشييانييدة مييوؤهييلييني وذلك 
القوى  يف  نيييقييي�يييس  اأي  مليييواجيييهييية 
القليمي  امل�شتوى  على  العاملة 

املوؤمتر  اأعييليين  اأعييمييالييه  خييتييام  ويف 
ا�شماء الفائزين بجوائز مل�شقات 
عدد  و�شل  التي  العلمية  البحوث 
مل�شقاً   90 اإىل  فيها  امل�شاركني 
خمتلفة  ميييو�يييشيييوعيييات  تيييينيييياولييييت 
الرعاية  جيييودة  حت�شني  ت�شمنت 
الطبي  واليييتيييعيييليييييييم  الييي�يييشيييحييييييية، 
امليي�ييشييتييميير، وميييكيييافيييحييية الييييعييييدوى، 
والأ�شاليب احلديثة لتعليم دورات 
الإنيييعيييا�يييس الييقييلييبييي واليييرئيييوي من 

خالل املحاكاة ال�شريرية.
اليييبيييحيييوث على  هييييذه  تيييوزييييع  ومت 
املوؤمتر الثالثة مبعدل  اأيام  مدار 
30 بحث مل�شق علمي كل يوم مت 
حتكيمها من قبل اللجنة العلمية 
ثالثة  اخيييتيييييييار  ومت   ، لييلييمييوؤمتيير 
فائزين يف اليوم الول وهم: الفائز 
ال�شيدة  العلمي  املل�شق  يف  الأول 
جنالء �شندي من اململكة العربية 
ال�شعودية عن فئة التمري�س وهو 
املعرفة  فعالية  حت�شني  بييعيينييوان: 
الإنعا�س  دورة  يف  لييلييميي�ييشيياركييني 
 : الثاين  الفائز  القلبي، فيما كان 
حممد ح�شن ميين دوليية الإميييارات 
عييييين فييييئيييية اليييتيييميييريييي�يييس واليييييييذي 
حتيييدث عيين حتيي�ييشييني ميييدى ر�شى 
املييير�يييشيييى نييتيييييجيية لييتييقييلييييي�ييس مدة 

املمر�شني  وتيي�ييشييجيييييع  واليييعيييامليييي، 
الأبحاث ون�شر  اإجراء  ودعمهم يف 

نتائجها. 
كييمييا دعيييا ميييوؤمتييير �ييشييحيية اليييدويل 
والقبالة  لييلييتييمييرييي�ييس  اليييثيييامييين 
اإىل  امل�شاندة  ال�شحية  واخلدمات 
تطوير  عييلييى  اليييركيييييييز  �ييييشييييرورة 
القبالة  جمييال  يف  موؤهلة  قيييييادات 
�شيما  ول  امل�شتويات  جميع  على 
التدري�شية  اليييهيييييييئيييات  اأعيييي�ييييشيييياء 
وتطبيق  اإعيييداد  باإمكانهم  الييذييين 
ذي  ُمبتكرة  درا�شية حالية  مناهج 
الهياكل  وتييفييهييم  بييالييثييقييافيية،  �شلة 
العاملة  القوى  بتطوير  اخلا�شة 
مثل  وتطبيقها،  وتعلمها  املوؤهلة 
معاير التعليم العاملية والكفاءات 
اللوائح  وميينييظييوميية  الأ�يييشيييا�يييشييييييية 

واخلدمات. 
اأف�شل  بييتييبيينييي  املييييوؤمتيييير  وطييياليييب 
التنوع  من  لال�شتفادة  املمار�شات 
واملجتمع  املر�شى  ل�شالح  الثقايف 
ال�شحية،  الييييرعيييياييييية  ومييينييي�يييشييياآت 
وميي�ييشيياركيية املييييييراأة يف املييجييتييمييع يف 
واإ�شراك  الييِقييبيياليية،  تعليم  تطوير 
لهم  املقدمة  الرعاية  يف  الأطفال 
لت�شميم  م�شدر  مبثابة  ليكونوا 

برنامج الرعاية ال�شحية.

جورج  ليزي  الأول  الفائز   وهييم: 
ل�شركة  التابع  توام  م�شت�شفى  من 
برنامج  ومييو�ييشييوعييهييا   “�شحة” 
املالحة يف حت�شني اأمرا�س القلب، 
كو�شراين  فهو  الثاين  الفائز  اأمييا 
ومو�شوعها  الييييعييييني  مييييين  بييييييول 
الثالث  املييركييز  ويف  الييقييدم،  فح�س 
كييان هيينيياك فييائييزان هييمييا: ال�شيدة 
م�شت�شفى  من  �شوريانو  جو�شلني 
تييييوام ومييو�ييشييوعييهييا فيير�ييس ثقافة 
املوافقة  ا�شتمارة  مييلء  ال�شالمة: 
نا�شيف  غادة  وال�شيدة  امل�شتنرة، 
املفرق،  م�شت�شفى  ميين  احليييييروق، 
التي  ال�شينية  الأ�شعة  ومو�شوعها 
بداأها املمر�شون: درا�شة جتريبية 

يف م�شت�شفى املفرق.
الثالث  اليييييييييوم  �ييشييهييد  وقيييييد  هيييييذا 
تنظيم  ليييليييميييوؤمتييير  واخلييييتييييامييييي 
وور�يييشيييتيييي عمل،  عيييياميييية،  جييليي�ييشيية 
النتائج  تيينيياولييت  عيييرو�يييس  و10 
�شالمة  على  والتاأثر  ال�شريرية 
يف  النا�شئة  والجتيياهييات  املر�شى، 
ال�شحي،  املييجييال  يف  التكنولوجيا 
على  والتاأثر  ال�شريرية  والنتائج 
ال�شريرية  والنتائج  الكلى،  غ�شيل 
القبالة،  ممييار�ييشيية  على  والييتيياأثيير 
والوقاية  والييطييفييل،  الأم  و�ييشييحيية 

الروية  ق�شم  يف  املييرييي�ييس  وجيييود 
الفائز  كييييان  حيييني  يف  اليييورييييديييية، 
�شامنوجام  فييازان  �شرمي  الثالث 
من دولة الإمارات عن فئة العالج 
اليييطيييبيييييييعيييي واليييييييييذي حتييييييدث عن 
ا�شتحداث طرق توظيف التمارين 
حت�شني  يف  ودورهيييييييا  الييريييا�ييشييييية 
ال�شحة العامة ملر�شى ال�شرطان.

للموؤمتر  اليييثييياين  اليييييييوم  يف  ومت 
الفائز  وكييان  مل�شقاً،   29 عر�س 
�شينندوم  �شوبنى  ال�شيدة  الأول 
ل�شركة  التابع  توام  م�شت�شفى  من 
العالج  ومييو�ييشييوعييهييا:  “�شحة”، 
:طريقة  اليييداخيييليييي  الإ�يييشيييعييياعيييي 
جييديييدة يف عيييالج اليي�ييشييرطييان، اأما 
الفائز الثاين فكانت ال�شيده املي 
يف  الكلي  رعاية  مركز  من  رالييونييا 
“�شحة”  ومو�شوعها عن  �شركة 
مييفييهييوم ممييير�يييشيييات  الييكييلييى فيما 
اأبوظبي،  يف  الكلى  بييزراعيية  يتعلق 
فيما كانت الفائزة الثالثة  ال�شيدة 
الطبي  املييييركييييز  ميييين  بيييييول  نييييي�ييشييا 
اجلديد، ومو�شوعها درا�شة تقييم 
الوقت امل�شتغرق يف  خروج املري�س 

من امل�شت�شفى.
اأما اليوم الثالث والأخر للموؤمتر 
فائزين،  اأربيييعييية  اخييتيييييار  مت  فييقييد 

واليي�ييشيييييطييرة عليها،  اليييعيييدوى  ميين 
الكوارث  اإدارة  النف�شية،  ال�شحة 
واليييرعيييايييية يف حيييييالت اليييطيييوارئ، 

والجتاهات النا�شئة يف التعليم.
امليييوؤمتييير يف يومه  اأمييييييام  وحتيييييدث 
لييني نيوبري  الييدكييتييورة  الييثييالييث 
مديرة برنامج التعليم والتوا�شل 
املجتمعي ملركز العتماد المريكي 
على  املبنية  الييرعيياييية  عيين  للتميز 
تقدمي  ي�شمن  مبا  موحدة  اأ�ش�س 
اليييعيييالج عييلييى اأعيييليييى ميي�ييشييتييوى من 
الييدقيية واليي�ييشييالميية. فيييييمييا حتدث 
الرئي�س  كيياتييون  هيييياوارد  الييدكييتييور 
العاملي  لييلييمييجييليي�ييس  اليييتييينيييفيييييييذي 
الطرق  اأفيي�ييشييل  عييين  لييلييتييمييرييي�ييس 
لتوفر الرعاية ال�شحية للجميع 
عاملياً  اليييدي  متناول  يف  وجعلها 
ولييييكييييل ميييين ييييحيييتييياج اليييييييييهييييا. اميييا 
الدين  روكييييييان  راأفييييييت  اليييدكيييتيييورة 
ميييدييييرة بيييرنييياميييج  الييتييمييرييي�ييس يف 
الباك�شتانية  خييييان  اغييييا  جييامييعيية 
فييقييد حتييدثييت عييين تييوفيير اف�شل 
اليييطيييبييييييية يف جميييال  املييييمييييار�ييييشييييات 
الميييومييية والييطييفييوليية عييين طريق 
القابالت  كفوءة من  خلق خربات 

املتدربات.

وعييييقييييد مييييوؤمتيييير �يييشيييحييية اليييييدويل 
والقبالة  لييلييتييمييرييي�ييس  اليييثيييامييين 
امل�شاندة،  اليي�ييشييحييييية  واخلييييدمييييات 
“الإرتقاء  عنوان  حتت  العام  هييذا 
بنتائج الرعاية ال�شحية من خالل 
يف  والإبتكار  الإ�شطناعي  الييذكيياء 
رفاهية  وتعزيز  ال�شحي  القطاع 
الرعاية”، مب�شاركة عدد  مقدمي 
مييين املييخييتيي�ييشييني، وبييحيي�ييشييور نحو 

األف مهتم.
الذكاء  م�شاهمة  املييوؤمتيير  وناق�س 
ال�ييييشييييطيييينيييياعييييي وتيييكييينيييوليييوجيييييييا 
املعلومات يف تقدمي رعاية �شحية 
اآميينيية ومييوثييوقيية وفييعيياليية، وكذلك 
ال�شراتيجيات الرامية لتح�شني 
ال�شحية،  اليييرعيييايييية  بيييييئيية  جييييودة 
لنهج  مييييوحييييدة  واعيييتيييمييياد منيييييياذج 
جانب  اإىل  اليي�ييشييحييييية،  اليييرعيييايييية 
واملمار�شات  الييبييحييوث  ا�شتعرا�س 
الييقييائييميية عييلييى الأدلييييييية يف جمال 
�شحة  وتعزيز  ال�شحية،  الرعاية 
كييعيينيي�ييشيير حيييييوي لنظام  املييجييتييمييع 
امل�شتدامة،  اليي�ييشييحييييية  اليييرعيييايييية 
لالحتفاظ  ا�شراتيجيات  وو�شع 
وتعزيز  اليي�ييشييحيييييني  بيياملييهيينيييييني 

م�شاركتهم ورفاهيتهم.

 يف ختام اعمال موؤمتر »�صحة« الدويل الثامن للتمري�ض والقبالة واخلدمات ال�صحية امل�صاندة 

التاأكيد على �ضرورة تهيئة بيئات عمل داعمة لالحتفاظ بالأجيال ال�ضابة من املمر�ضني والقابالت والأخ�ضائيني من املهن ال�ضحية امل�ضاندة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/عيادة ايفر كر الطبية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1968712 
تعديل ا�شم جتاري من/عيادة ايفر كر الطبية

EVER CARE MEDICAL CLINIC

اىل/مركز ايفر كر الطبي
EVER CARE MEDICAL CENTER

تعديل ن�شاط/ا�شافة جممع طبي )86٢٠٠٢1(
تعديل ن�شاط/حذف عيادة الطب العام )9٥11٠٠1(

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
�شركة  العامة-  للتجارة  لين  ال�شيييييادة/�شيفتي  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:1186988 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد ح�شن حممد ح�شن بن �شفوان من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد ح�شن حممد ح�شن بن �شفوان من 1٠٠% اىل ٥1%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابي كوتيكات بولو�س %49

تعديل را�س املال/من null اىل 1٥٠٠٠٠
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة ٠.٢٠*٠.٥٠ اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/�شيفتي لين للتجارة العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

SAFETY LINE GENERAL TRADING -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/�شيفتي لين للتجارة العامة ذ.م.م

SAFETY LINE GENERAL TRADING LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة احتاد املوردين

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1001635 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1٠*1.٢ اىل 1*1

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

CONSOLIDATED SUPPLIERS ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة احتاد املوردين- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CONSOLIDATED SUPPLIERS ESTABLISHMENT -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/�شنرال لندري

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1135319 
تعديل را�س املال/من null اىل 1٥٠٠٠٠

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

CENTRAL LAUNDRY

اىل/�شنرال لندري- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CENTRAL LAUNDRY -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ور�شة جيتك موتور 
CN  قد تقدموا الينا بطلب �شبورت ذ.م.م  رخ�شة رقم:1997823 

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة جيتك موتور �شبورت ذ.م.م
GELECH MOTOR SPORT WORKSHOP LLC

اىل/اي اف ار موتر �شبورت ذ.م.م
EFR MOTORSPORT LLC

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

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

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/�شينجيولر لعمال التكييف والكهرباء 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2055328 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عارف ال�شالم مول عبدالعزيز مول %1٥

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف بريك العو�شي عامر املهري ٥1%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نور ح�شني �شادق علي %1٥

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالعزيز موله ليت عبدالكرمي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدالعزيز موله ليت عبدالكرمي من 1٠٠% اىل %19

تعديل وكيل خدمات/حذف يو�شف بريك العو�شي عامر املهري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/�شينجيولر لعمال التكييف والكهرباء

SINGULAR AIR CONDITIONER AND ELECTRICAL WORKS
اىل/�شينجيولر لعمال التكييف والكهرباء ذ.م.م

SINGULAR AIR CONDITIONER AND ELECTRICAL WORKS LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ماتريك�س للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1150941 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد جلمود جمعه بطي ال�شام�شي ٥٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد علي حممد م�شبح ال�شام�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد علي حممد م�شبح ال�شام�شي من 1٠٠% اىل ٥٠%

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ماتريك�س للنقليات العامة

MATRIX GENERAL TRANSPORTING

اىل/ماتريك�س للنقليات العامة ذ.م.م
MATRIX GENERAL TRANSPORTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/فيال �شيتي للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1159105 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل عبدالرب مبارك احمد امل�شعبي ٥1%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد يو�شف احمد عياد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شامل ح�شن عبداهلل ال حم�شن

تعديل را�س املال/من null اىل 1٥٠٠٠٠
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/فيال �شيتي للمقاولت العامة

VILLA CITY GENERAL CONTRACTING
اىل/ فيال �شيتي للمقاولت العامة ذ.م.م

VILLA CITY GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ديلي �شبي�شل للمواد الغذائية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2623909 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شيجو مياه ابو بكر مياه ٢4%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر مياه �شديق مياه ٢٥%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عارف نا�شر �شالح مقبل الها�شمي ٥1%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد نعر نهار را�شد الهاجري
تعديل را�س املال/من null اىل 1٥٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مركز لفل وان لتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيدات رخ�شة رقم:2080632 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ايروين بينج�شون بياليو %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كفني اندرو امايا باليو
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/�شيمينتو للمقاولت الهند�شية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1021016 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مراج القاب�شة ذات نطاق حمدود املحدودة

Mirage Holdings RSC LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك خليفة مبارك �شعيد املهري

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مار�س لتجارة الجهزة 
CN قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية ذ.م.م رخ�شة رقم:1947122 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة برديب كومار �شيفارامان ا�شاري %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف اونيكري�شنان ايالث فالبيل فايال فيتيل بالكري�شنان

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/�شركة اخلربة لتجارة معدات واجهزة 

CN   قد تقدموا الينا بطلب حقول النفط ذ.م.م رخ�شة رقم:1182512 

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد ا�شرف تيبارامبيل جالل الدين من 16% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمه بهاء الدين احمد ٥1%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شيجو كوترات حممد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد عبداهلل ح�شن ماجد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالر�شيد كوندو بارامبيل كونهي مويدو

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 

�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/خونب  تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان 

ملقاولت اليكروميكانيكال
رخ�شة رقم:CN 1833884 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/زواره  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

 CN 2779744:للمالب�س الكويتيه رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/البوادي 

 CN 2777259:لل�شحن ال�شريع رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/تالل  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الظفره لل�شيانة العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1095670 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/حممد �شيف الدين كبر للعقارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1029030 
تعديل ا�شم جتاري من/حممد �شيف الدين كبر للعقارات ذ.م.م

MOHAMMED SAIFUDDIN KABIR REAL ESTATE LLC

اىل/حممد �شيف الدين كبر لالعمال ال�شحية ذ.م.م
MOHAMMED SAIFUDDIN KABIR SANITARY WORKS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب الدوات والتمديدات ال�شحية )43٢٢٠٠٢(
تعديل ن�شاط/حذف الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )68٢٠٠٠4(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

نيو ايدج للعقارات-�ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
اجلمعيه  قرار  مبوجب  انه  للتدقيق-  دايريكتوري  اكتيف  مكتب  يعلن 

العموميه غر العادية بتاريخ 2019/09/23 بحل وت�شفية �شركة

 » نيو ايدج للعقارات-�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م »
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

CN-1474160 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني 

 53253 �س.ب    026740368 فاك�س   0543913404 رقم  موبايل 

الطابق )10(  ابوظبي- مدينة حممد بن زايد-مزيد مول بناية رقم 2 

مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )1005( رقم  مكتب 

اأق�شاها 45 يوم من تاريخ هذا العالن

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

�ضركة اخلليج واوروبا لالبتكار- ذ.م.م
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/09/23 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 1955012708 يعلن 

امل�شفي ا�شورن�س لتدقيق احل�شابات عن حل وت�شفية �شركة
�صركة اخلليج واوروبا لالبتكار - ذ.م.م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
 CN-1391955 بالرقم 

امل�شفى  مكتب  اإىل  به  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
املعني هاتف رقم 026264006 فاك�س 026264007 �س ب  107750 
 10 ابوظبي النادي ال�شياحي بناية نورة ماجد حممد الفطيم الطابق 
الثبوتية وذلك  الأوراق وامل�شتندات  1  م�شطحبا معه كافة  مكتب رقم 

خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 
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اأخبـار الإمـارات

�ضعود بن �ضقر ي�ضهد حفل تخريج الدفعة التا�ضعة جلامعة راأ�ض اخليمة للطب والعلوم ال�ضحية
ميييين الييي�يييشيييييييوخ وروؤ�يييييشييييياء ومييييييدراء 
الدوائر املحلية واأع�شاء الهيئتني 
التدري�شية والإدارية واأولياء اأمور 

اخلريجني، والإعالميني.
�شهد تخرج  الييذي  وخييالل احلفل 
67 طالبا من كلية ال�شيدلة و98 
هناأ   .. التمري�س  كلية  من  طالبا 
الأمور  واأولييييياء  اخلريجني  �شموه 
والجتهاد  باجلد  حققوه  ما  على 
خييالل اأعيييوام الييدرا�ييشيية، مييوؤكييدا اأن 
�شتظهر خالل  هييذا اجلييهييد  ثييمييرة 
الييقييادميية، متمنيا  الييعييمييل  ميي�ييشييرة 
امل�شارين  على  التوفيق  دوام  لهم 
ومطالبا  واملييييهيييينييييي  اليي�ييشييخيي�ييشييي 
والقيم  بيياملييبييادئ  بالتم�شك  اإييياهييم 
يتحلى  اأن  يجب  الييتييي  الإنيي�ييشييانييييية 
الطب  مييهيينيية  يف  اليييعييياميييليييني  بيييهيييا 
وجمتمعاتهم  بييلييدانييهييم  خليييدمييية 

توفر  ي�شمن  اليييذي  النحو  على 
ال�شحة  الرعاية  م�شتويات  اأعييلييى 

واخلدمات الطبية.
للهيئتني  اليي�ييشييكيير  �ييشييمييوه  ووجيييييه 
اجلامعة  يف  والتدري�شية  الإداريييية 
فيييي�ييييشييييال عيييييين كيييييافييييية اليييي�ييييشييييركيييياء 
املعنية  واجلييهييات  الإ�شراتيجيني 
مبا ي�شمل وزارة ال�شحة ومنطقة 
راأ�س اخليمة الطبية وامل�شت�شفيات 
واملراكز ال�شحية التابعة للوزارة ملا 
يقدمونه من جهد متوا�شل ي�شهم 
الرامية  اجلييامييعيية  جييهييود  دعيييم  يف 
العملية  مبخرجات  الرتييقيياء  اإىل 
باملعرفة  الطلبة  ورفييد  التعليمية 
الالزمني  والييتييدريييب  الأكييادميييييية 
لإ�يييشيييفييياء امليييزييييد مييين اليييقيييوة على 
الإميييارة  يف  ال�شحي  الييقييطيياع  اأداء 

والدولة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اكييد 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
الأعيييليييى حيياكييم راأ�يييييس اخليييييميية اأن 
الإمارات تبنت منذ تاأ�شي�شها نهجا 
بو�شفه  الإن�شان  بناء  على  يعتمد 
الرثوة احلقيقية التي تقوم عليها 
تعليمية  ملنظومة  واأ�ش�شت  الأمم، 
اأبنائها  ح�شول  ت�شمن  متكاملة 
اأف�شل  اأر�شها على  واملقيمني على 
توؤهلهم  التي  التعليمية  امل�شتويات 
لإكمال م�شرة التنمية التي بداأها 

الآباء املوؤ�ش�شون.
واأ�شار �شموه اإىل اأن الدولة بف�شل 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  الييروؤييية 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  الييوزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  و�يييشييياحيييب  اهلل” 
نييهيييييان ويل  اآل  بييين زاييييييد  حمييمييد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�ييشييحييت منارة  لييلييقييوات امليي�ييشييلييحيية، 
من  حتت�شنه  مبييا  واملعرفة  للعلم 
ت�شاهي  ومعاهد  وكليات  جامعات 
العاملية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اأرقى 
من حيث التجهيزات والإمكانيات 

الب�شرية والإدارية.
جاء ذلك خالل ح�شور �شموه حفل 
الدفعة  ميين  طييالييبييا   165 تييخييرج 
راأ�س  جييامييعيية  طلبة  ميين  التا�شعة 
ال�شحية  والييعييلييوم  للطب  اخليمة 
ال�شيدلة  كليتي  يف   2019 للعام 
عدد  بح�شور  وذلييك  والتمري�س، 

العميد �ضامل �ضلطان الدرمكي يوؤكد جاهزية غوا�ضي راأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

العمليات  عييييام  مييدييير  نييائييب  اأكييييد 
راأ�يييييس اخليمة  بيي�ييشييرطيية  املييركييزييية 
به ق�شم  الييذي يقوم  الييدور  اأهمية 
راأ�س  ب�شرطة  والإنيييقييياذ  الإ�ييشييعيياف 
لكافة  الإ�يييشيييتيييجيييابييية  يف  اخليييييييمييية، 
ال�شالمة  وتعزيز  الطوارئ  حالت 
تقدميه  ل  خيييييال  مييييين  الييييعيييياميييية 
للجمهور  الإنيي�ييشييانييييية  لييلييخييدمييات 
اإ�شراتيجية  وذلك تطبيقاً لروؤية 

ليييييييدى الييييغييييوا�ييييشييييني، مييييين خييييالل 
�شرعة  �شبل حتقيق  اأف�شل  تقدمي 
ال�شتجابة يف التعامل مع احلدث 
على  والتدريب  احييرايف،  باأ�شلوب 
التدريب  مييع  والنييتيي�ييشييال  الييبييحييث 
واحلفاظ  اليييتييياأميييني  كيييييفييييية  عييلييى 
والتوا�شل  اجلنائية  الأدليييية  على 
كافة  موجهاً  التحقيق،  جهات  مع 
امل�شاركني بال�شتفادة من مكت�شبات 
الييدورة عند تاأدية مهام عملهم يف 

جمال الغو�س والنت�شال.

حتر�س  اليييتيييي  اليييداخيييلييييييية  وزارة 
اأرواح  �شالمة  على  احلييفيياظ  على 

الآخرين وممتلكاتهم .
العميد  كييلييميية  ذليييييك، خييييالل  جيييياء 
اليييدرميييكيييي، �ييشييميين اجلولة  �ييشييامل 
اأجيييييراهيييييا عند  اليييتيييي  اليييتيييفيييقيييديييية 
تدريبات  جمريات  ل�شر  متابعته 
دورة غوا�س ال�شالمة العامة التي 
والنقاذ  الإ�ييشييعيياف  ق�شم  عييقييدهييا 
لعدد من منت�شبي �شرطة ال�شارقة 
الغو�س  قيييييييدرات  تيينييمييييية  بيييهيييدف 

وكييييان يف ا�ييشييتييقييبييال الييعييميييييد �شامل 
ال�شرهان  طييارق  الرائد  الدرمكي، 
والإنقاذ  الإ�يييشيييعييياف  قيي�ييشييم  رئييييي�ييس 
راأ�ييييس اخلييبييميية، و�شباط  بيي�ييشييرطيية 
�شرحاً  قييييدمييييوا  الييييذييييين  اليييقييي�يييشيييم، 
والواجبات  امليييهيييام  ل  حيييو  وافييييييييياً 
اإىل  اإ�شافة  الق�شم،  بها  يقوم  التي 
التعام  يف  املتبعة  اخلييطييوات  �ييشييرح 
الييييواردة و�شرعة  الييبييالغييات  ل مييع 
الإ�ييشييتييجييابيية لييهييا ميين حلييظيية تلقي 
موقع  اإىل  الو�شول  وحتى  البالغ 

البالغ .
الدرمكي،  �ييشييامل  الييعييميييييد  واطييلييع 
الإ�شعاف  بييقيي�ييشييم  جييولييتييه  خييييالل 
والإنقاذ، على �شر جمريات العمل 
امل�شتخدمة يف  واملييعييدات  والآليييييات 
مهام عمل ق�شم الإ�شعاف والإنقاذ، 
املجتمع  توعية  املتبعة يف  والطرق 
والإنقاذ  الأولية  الإ�شعافات  حول 
والييي�يييشيييالمييية اليييعيييامييية، و�يييشيييييييارات 
اخلا�شة  والييتييجييهيييييزات  الإ�ييشييعيياف 

بها .

 »اأ�ضرت للمتطوعني« و»تنمية املجتمع« تقيمان ماراثون �ضباب القلب الأول احتفاًل باليوم العاملي للقلب
اإىل   2021 روؤييييتيييهيييا  مييين  كييجييزء 
املرتبطة  الأميييييرا�يييييس  مييين  احلييييد 
واأمرا�س  كال�شكري  احلياة  بنمط 
و�شمان  الدموية  والأوعية  القلب 

حياة مديدة و�شحية ملواطنيها.
الدكتور  قيييال  احليييدث  ومبيينييا�ييشييبيية 
الن�شاط  “يعترب  ميييوبيييني:  اآزاد 
الييييبييييدين ميييفيييتييياح احلييييفيييياظ على 
من  العديد  من  والوقاية  ال�شحة 
اأمرا�س منط احلياة مثل ال�شكري 
واأمرا�س القلب. لذا يعد ماراثون 
هامة  توعوية  حملة  القلب  �شباب 
للمتطوعني  اأ�يييشييير  بييرنييامييج  مييين 
وهيييييئيية تيينييمييييية املييجييتييمييع يف دبيييي. 
طوال  ممتاز  بطق�س  دبييي  وتتمتع 
ميكن  ال�شنة  يف  اأ�شهر   6 اإىل   5
ال�شتمتاع  خيييالليييهيييا  لييلييمييقيييييمييني 

•• دبي-الفجر: 

للمتطوعني  اأ�شر  مبادرة  اأقامت 
املجتمع  تنمية  هيئة  مع  بالتعاون 
الأول  اليييقيييليييب  �يييشيييبييياب  مييييياراثيييييون 
للقلب  الييعيياملييي  بيياليييييوم  احيييتيييفييياًل 
اأهمية  عييلييى  الييي�يييشيييوء  ولييتيي�ييشييليييييط 

حقق  ميي�ييشييارك،   3000 بييني  ميين 
�شباق  يف  الأوىل  الييثييالث  امليييراكيييز 
عبد  ال�شيد  كييل  كيلومرات   10
اليييعيييليييي ميييين املييييغييييرب الييييييذي احتل 
اإبراهيم  واليي�ييشيييييد   ، الأول  املييركييز 
املركز  يف  املييغييرب  ميين  ال�شليماين 
الثاين وال�شيد دومينيك من كينيا 

النتفيذي،  الييرئييييي�ييس  وييييلييي�يييشيييون، 
للحوكمة  املييييجييييمييييوعيييية  رئييييييييي�ييييس 
اإم  دي  اأ�شر  املوؤ�ش�شية،  وال�شوؤون 
�شعيد  وال�شيد  ال�شحية  للرعاية 
لقطاع  التنفيذي  املييدييير  الطاير، 
الجتماعي  والتطوير  التخطيط 
من  واأكيييرث  املجتمع،  تنمية  بهيئة 

الريا�شية  اليييتيييمييياريييين  مميييار�يييشييية 
عيييليييى �شحة  لييلييحييفيياظ  بيييانيييتيييظيييام 
الييقييلييب. و�ييشييهييدت انييطييالقيية �شباق 
10 كيييييلييومييرات حيي�ييشييور كل  الييييي 
نييائييب الع�شو  األييييي�ييشييا مييوبييني  ميين 
اإم  دي  اأ�يييشييير  ملييجييمييوعيية  املييينيييتيييدب 
ليييليييرعيييايييية الييي�يييشيييحييييييية، وتيييييي جيه 

يف املركز الثالث.
ووفًقا ملركز دبي لالإح�شاء، يعاين 
الإمارات  �شكان  من   30% حييوايل 
اأمرا�س القلب، والتي ترتبط  من 
غييالييًبييا بيياأ�ييشييلييوب احلييييييياة وعيييييادات 
تهدف  لييذا  ال�شحية.  غيير  الأكيييل 
املتحدة  الييعييربييييية  الإمييييييارات  دولييية 

خمتلف  ميييين  مييي�يييشيييارك   3000
مناحي احلياة، مبن فيهم موظفي 
اأ�شر  ملجموعة  التابعة  ال�شركات 
والتي  اليي�ييشييحييييية  لييلييرعيياييية  اإم  دي 
ميدكر  ميي�ييشييتيي�ييشييفيييييات  تييي�يييشيييميييل 
و�شيدلياتها  اأ�ييشيير  وم�شت�شفيات 

وعياداتها اخلارجية. 

مبييخييتييلييف الأنييي�يييشيييطييية يف اليييهيييواء 
بييدورهييا من  �شتحد  والييتييي  الطلق 
خماطر الإ�شابة باأمرا�س القلب. 
على  امليي�ييشيياركييني  جميع  �شكر  واأود 
غفرة،  بيياأعييداد  اإلينا  ان�شمامهم 
كما اأود اأن اأعرب عن بالغ تقديرنا 
يف  مل�شاركتنا  املجتمع  تنمية  لهيئة 

تنظيم هذا احلدث.
الطاير:  �ييشييعيييييد  قييييال  جييهييتييه  مييين 
برفاه  املجتمع  تنمية  هيئة  تلتزم 
العربية  الإمييييييييارات  دولييييية  �ييشييكييان 
مع  كثب  عيين  عملنا  وقييد  املتحدة، 
لو�شع  للمتطوعني  اأ�ييشيير  فييريييق 
مبادرة  وهيييي  امليييياراثييييوين.  امليي�ييشييار 
الوطنية  الأجييينيييدة  ميييع  تييتييمييا�ييشييى 
يف  ال�شحي  احلياة  اأ�شلوب  لتعزيز 
هذا  لدعم  �شررنا  وقييد  جمتمعنا، 

احلدث املجتمعي.
اأ�يييييشييييير  بييييييرنييييييامييييييج  اأن  ييييييييذكييييييير 
للمتطوعني” هي اإحدى مبادرات 
ملجموعة  الجتماعية  امل�شوؤولية 
ال�شحية  لييلييرعيياييية  اإم  دي  اأ�يييشييير 
وجنييحييت يف مليي�ييس حييييياة اأكييييرث من 
ماراثون  و�شيقام  �شخ�س.  مليون 
القلب” يف اأرجاء خمتلفة  “�شباب 
من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
والهند يف الفرة من 27 اإىل 29 

�شبتمرب.

امليييدعيييو / كييمييني �شاه  فييقييد 
افغان�شتاين     ، �ييشيياه  كيييييوان 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
من   )1643005( رقييم 
اىل  ت�شليمه  عييليييييه  يييجييده 
اقيييييييرب مييييركييييز �يييشيييرطييية او 

�شفارة افغان�شتان

فقدان جواز �ضفر

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : ٢49٢4٠        تاريخ :  ٢/٢4/٢٠16
امل�شجلة بالرقم :                    بتاريخ :  ٢7/٢٠16/9
باإ�شم املالك:  اإنركنتيننتل توباكو كومبني – م م ح

وعنوانه: املنطقة احلرة ، عجمان ، دولة الإمارات العربية املتحدة
ا�شم املتنازل له : رامداته رغوبر 

وعنوانه: 1٠64 كوملب�س رود ، لنغ بارك ت�شاغوانا�س ، ترينيداد وتوباغو ، جزر الهند الغربية
بتاريخ :٢٠16/7/31 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 166 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  19
التبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ الثقاب ؛ ال�شجائر ؛ �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ؛ ال�شيجار ؛ الولعات للمدخنني ؛ 

ال�شعوط ؛ غاليني التبغ ؛ اأكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�شغ؛ ورق ال�شجائر ؛ مر�شحات ال�شجائر .
تارييخ انتقال امللكية:  ٢٠18/4/16      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل :
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اأخبـار الإمـارات

•• نيويورك-وام:

زايد  بيين  عييبييداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
والتعاون  اخلييارجييييية  وزيييير  نهيان  اآل 
وزراء  عييددا من  نيويورك  الييدويل يف 
 74 الي  اخلارجية على هام�س الدورة 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة.
فييقييد الييتييقييى �ييشييمييوه كيييال مييين معايل 
تيييييييييييودورو لييوكيي�ييشييني جيييونيييييييور وزييييير 
ني�شتور  وميييعيييايل  الييفييلييبييني  خييارجييييية 
بوبوليزيو وزير خارجية برو ومعايل 
خارجية  وزيييييير  فيييريييير  األيييييييخيييانيييدرو 
وزير  ريفا�س  اأنطونيو  ومييعييايل  بنما 
خييارجييييية اليييبييياراغيييواي ومييعييايل كانغ 
خييارجييييية كوريا  وزييييييرة  -كيييييييونيييغ-وا 
اجليينييوبييييية وميييعيييايل وانيييييغ ييييي وزيييير 
خارجية ال�شني ومعايل نتمبو ناندي 

اليي�ييشييوؤون اخلارجية  نييداتييوا�ييس وزييييرة 
جوزي  ومعايل  ناميبيا  جمهورية  يف 
وزييييير خارجية  بييا�ييشيييييكييو  كيييانيييدوكيييووا 
مييوزمييبيييييق. وتيي�ييشييميينييت جمييمييل هذه 
العالقات  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاءات 

يف  امل�شرك  التعاون  واأوجيييه  الثنائية 
ال�شتثمارية  ومنها  املختلفة  املجالت 
والثقافية والدبلوما�شية والقت�شادية 
وال�شياحية  والتعليمية  والييتييجييارييية 
املتجددة  الييغييذائييي والييطيياقيية  والأميييين 

وال�شحية  التحتية  والبنية  والزراعة 
بني دولة الإمارات وهذه الدول.

اأي�شا تبادل وجهات النظر  كما جرى 
املنطقة  يف  الأو�شاع  م�شتجدات  جتاه 
الإقليمية  الق�شايا  ميين  عييدد  وبييحييث 

امل�شرك  الهيييتيييميييام  ذات  واليييدولييييييية 
اأعمال  امليييدرجييية عييلييى جييييدول  وميينييهييا 
الدورة الي 74 للجمعية العامة لالأمم 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وقيييام  املييتييحييدة. 
اخلارجية  وزيييير  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين 

تيودورو  ومييعييايل  الييييدويل  والييتييعيياون 
خارجية  وزييييييير  جيييونيييييييور  لييوكيي�ييشييني 
تفاهم  بالتوقيع على مذكرة  الفلبني 
العربية  الإمييييارات  دولييية  حكومة  بييني 
الفلبني  جمهورية  وحكومة  املتحدة 

مكافحة  جمييييال  يف  اليييتيييعييياون  بييي�يييشييياأن 
اللقاءات  حيي�ييشيير  بييالييبيي�ييشيير.  الجتييييييار 
مييعييايل الييدكييتييور �ييشييلييطييان بييين اأحمد 
اجلييابيير وزيييير دولييية ومييعييايل عمر بن 
للذكاء  دولييية  وزيييير  الييعييلييميياء  �شلطان 

ن�شيبة  زكي  لنا  و�شعادة  الإ�شطناعي 
امليينييدوبيية الييدائييميية ليييدولييية الإمييييييارات 
عمر  و�يييشيييعيييادة  امليييتيييحيييدة  الأمم  لييييدى 
اخلارجية  وزييير  م�شاعد  غبا�س  �شيف 

والتعاون الدويل لل�شوؤون الثقافية.

•• ال�صارقة-وام:

كّرم �شعادة الدكتور عبد العزيز امل�شلم رئي�س معهد ال�شارقة للراث رئي�س 
اللجنة العليا مللتقى ال�شارقة الدويل للراوي التا�شع ع�شر الرواة وال�شيوف 
وامل�شاركني يف فعاليات امللتقى يف حفل اخلتام الذي اأقيم م�شاء اأم�س الأول 

مبركز اإك�شبو ال�شارقة.
العام للملتقى عن حزمة من  املن�شق  ال�شام�شي  كما اعلنت عائ�شة احل�شان 
التو�شيات بعد ثالثة اأيام حافلة بالعمل والحتفاء بالكنوز الب�شرية احلية 
والعديد من الور�س والفعاليات اجلاذبة حيث او�شى امللتقى باإن�شاء خمترب 
للراوي ينكب على  الييدويل  ال�شارقة  ليلة وليلة �شمن ملتقى  األف  بحث يف 
كل ما له �شلة بهذا العمل اخلالد الذي ل تنق�شي عجائبه وحتفيز البحث 

مبناهج علمية دقيقة لكت�شاف اأ�شياء جديدة وذلك لأن الن�شغال باألف ليلة 
وليلة هو ان�شغال عاملي بالأ�شا�س.

وا�شتملت التو�شيات على املطالبة بال�شروع يف عمل موؤ�ش�شاتي كبر يجمع 
ودرا�شة  وحفظ  جمع  لإعيييادة  العربي  امل�شتوى  على  واجلامعات  املوؤ�ش�شات 
الليايل العربية اإىل جانب التن�شيق مع اجلامعات لإن�شاء برامج ماج�شتر 

يف الثقافة ال�شعبية والتخ�ش�س يف ن�شو�س األف ليلة وليلة.
املتنوعة  ن�شخها  ت�شم  وليلة  ليلة  األييف  مكتبة  باإن�شاء  امللتقى  اأو�ييشييى  كما 
وخمطوطاتها اإن اأمكن ذلك والدرا�شات القائمة بلغات خمتلفة حيث �شتمكن 
املكتبة الباحثني من التخ�ش�س يف عوامل هذه احلكايات الغنية اإ�شافة اإىل 
ا�شتحداث جائزة مُتنح لأهم درا�شة حول األف ليلة وليلة لتحفيز الباحثني 

على البحث والدرا�شة والتناف�س.

الييراث عموماً  امللتقى تفاعاًل حيوياً لفتاً من قبل ع�شاق  ولقت فعاليات 
امللتقى  زوار  وميين  والباحثني  واملخت�شني  احلية  الب�شرية  الكنوز  وحمبي 
كباراً واأطفاًل اإىل جانب ع�شرات ال�شيوف القادمني من خارج دولة الإمارات 
العربية املتحدة خ�شي�شاً للم�شاركة يف هذا احلدث الذي يحتفي العام املقبل 

بدورته الع�شرين.
ما  بكل  ا�شتثنائية  دورة  “اختتمنا  امل�شلم  العزيز  عبد  الدكتور  �شعادة  وقييال 
عاملية  عا�شمة  ال�شارقة  احتفالت  مع  ان�شجاما  معنى  من  الكلمة  حتمله 
تبا�شرها  بيييداأت  لرحلة  اميييتيييداداً  ت�شكل  دورة  وهييي   2019 لييعييام  للكتاب 
خاللها  ميين  تعرفنا  ومفيدة  ثييرييية  جتييربيية  و�شكلت  عيياميياً   19 قبل  الأوىل 
الناظم لراث  اإىل رواٍة جدد ومعارف �شعبية عاملية ك�شفت لنا عن اخليط 
اأ�شفنا  “لقد  امل�شلم  واأ�شاف  واحدة”.  الذي يجمعنا حتت مظلة  الإن�شانية 

اإىل األف ليلة وليلة، ليلة جديدة كانت �شاحرة باأجوائها الآ�شرة يف ال�شارقة 
عا�شمة الثقافة والكتاب ليلة الإمتاع واملوؤان�شة وامل�شامرة واملجال�شة اأحتفتنا 
املقبل �شتكون عن  العام  ان ن�شخة  .. م�شرا اىل  واأمتعتنا �شورها  ق�ش�شها 

ق�ش�س” احليوان«.
و قد �شهد ملتقى ال�شارقة الدويل للراوي اإطالق اإدارة املحتوى والن�شر يف 

معهد ال�شارقة للراث ت�شم اإ�شدارات متنوعة تن�شجم مع �شعار امللتقى.
وقال الدكتور مني بونعامة مدير املحتوى والن�شر يف معهد ال�شارقة للراث 
رئي�س اللجنة الثقافية للملتقى ركزنا على اإ�شدار نخبة من العناوين املهمة 
“ف�شول”  “األف ليلة وليلة” من بينها جملة  التي تت�شق مع �شعار امللتقى 
ليلة  باألف  املرتبطة  واملقاربات  بالدرا�شات  اهتمت  التي  الثالثة  باأعدادها 

وليلة واإ�شدارات عديدة لنخبة من الباحثني العرب.

ملتقى ال�ضارقة الدويل للراوي يو�ضي يف ختام فعالياته باإعادة جمع وحفظ الليايل العربية

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ض وفد الدولة امل�ضارك يف الجتماع الوزاري حول ليبيا يف نيويورك

عبداهلل بن زايد يلتقي النائب الأول لرئي�ض جنوب ال�ضودان

•• نيويورك-وام:

ال�شيخ عبداهلل بن زايد  تراأ�س �شمو 
والتعاون  اخلارجية  وزييير  نهيان  اآل 
الييييييدويل وفييييد الييييدوليييية املييي�يييشيييارك يف 
الذي  الييوزاري حول ليبيا  الجتماع 
دعييت كييل ميين فرن�شا واإيييطيياليييييا اإىل 
عييقييده عييلييى هيياميي�ييس الييييدورة اليييي 74 
املتحدة  الأمم  اليييعيييامييية  لييلييجييمييعييييية 
نيييييويييورك. رافييييق �ييشييمييوه يف هذا  يف 
الييييوزاري مييعييايل الدكتور  الجييتييميياع 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
لييليي�ييشييوؤون اخليييارجييييييية و�يييشيييعيييادة لنا 
لدولة  الدائمة  املندوبة  ن�شيبة  زكي 

الإمارات لدى الأمم املتحدة.
امل�شتجدات  اآخيييير  الجييتييميياع  تييينييياول 
متهيد  و�شبل  الليبية  ال�شاحة  على 
وامل�شار  احليييوار  ل�شتئناف  الأجييييواء 
ال�شيا�شي بني الأطراف الليبية حتت 

رعاية الأمم املتحدة.

•• نيويورك-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
معايل تعبان دينق غاي النائب الأول لرئي�س جنوب ال�شودان بح�شور معايل 
اأوت دينق اأ�شويل وزيرة خارجية جنوب ال�شودان وذلك على هام�س اجتماعات 

الدورة الي 74 من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني دولة الإمارات وجنوب ال�شودان 

و�شبل تعزيز اأوجه التعاون امل�شرك يف املجالت كافة.
كما تبادل اجلانبان وجهات النظر جتاه م�شتجدات الأو�شاع يف املنطقة وبحثا 

عددا من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرك.
الإمييييارات وبدعم  اآل نهيان حر�س دوليية  زايييد  بيين  عييبييداهلل  ال�شيخ  واأكيييد �شمو 
قيادتها الر�شيدة على تعزيز فر�س التعاون وتنمية عالقات ال�شداقة مع جنوب 
اأكد معايل تعبان دينق غاي حر�س  ال�شودان يف خمتلف املجالت. من جانبه 
بالده على تعزيز اأوجه التعاون امل�شرك وتطويرها مع دولة الإمارات م�شيدا 
مبكانة الدولة الرائدة على ال�شعيدين الإقليمي والدويل والروؤية امل�شتنرة 
لقيادتها الر�شيدة التي قادتها اإىل حتقيق اإجنازات تنموية يف خمتلف املجالت. 
ح�شر اللقاء �شعادة عمر �شيف غبا�س م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

لل�شوؤون الثقافية. 

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء اخلارجية يف نيويورك

نيييياجييييي   / امليييييييدعيييييييو  فيييييقيييييد 
فل�شطيني     ، طييييه  فييي�يييشيييل 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )PR0175249( رقييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييشيييال 

0507624345

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / حممد را�شد 
باك�شتاين     ، خييييان  حمييبييت 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )DQ9841812( رقم
ت�شليمه  عييليييييه  يييجييده  مييين 
او  اقييرب مركز �شرطة  اىل 

ال�شفارة الباك�شتانية

فقدان جواز �ضفر
فييقييد املييدعييو / خيييييال زاده 
غول ر�شيم جان ، باك�شتاين   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)5493091( من يجده 
اقرب  اىل  تيي�ييشييليييييمييه  عييليييييه 
ال�شفارة  او  �ييشييرطيية  مييركييز 

الباك�شتانية

فقدان جواز �ضفر
املييييدعييييو / كيييار�يييشيييان  فيييقيييد 
باك�شتاين     ، رام  لييونييا  جييي 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
من   )8993662( رقييم 
اىل  ت�شليمه  عييليييييه  يييجييده 
اقيييييييرب مييييركييييز �يييشيييرطييية او 

ال�شفارة الباك�شتانية

فقدان جواز �ضفر
زييييهيييابيييو   / امليييييدعيييييو  فييييقييييد 
اثيوبيا     ، حميييميييود  جيييميييال 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )EP4789727( رقييم 
ت�شليمه  عييليييييه  يييجييده  مييين 
او  اقييرب مركز �شرطة  اىل 

ال�شفارة الثيوبية

فقدان جواز �ضفر
املييييا �شالح   / امليييدعيييو  فييقييد 
فلبينية     ، اول  اليييييديييييين 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )EC5272931( رقم 
ت�شليمه  عييليييييه  يييجييده  مييين 
او  اقييرب مركز �شرطة  اىل 

ال�شفارة الفلبينية

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / را�شمني جانى 
فلبينية     ، جيييييوى  كيييياجييييال 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )EC5272932( رقم 
ت�شليمه  عييليييييه  يييجييده  مييين 
او  اقييرب مركز �شرطة  اىل 

ال�شفارة الفلبينية

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / مادوكا �شمينى 
ويلي�شاراجى  فييييرنييييانييييدو 
اجلن�شية  �يييييشيييييرلنيييييكيييييا     ،
رقييييييم  �ييييييشييييييفييييييره  جيييييييييييييييواز   -
من   )7684278N(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0569456729

فقدان جواز �ضفر
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العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : اي تي دبليو اأو زد للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب ٢3-311 ملك �شورى بزن�س �شنر- بردبي- الكرامة  ال�شكل القانوين 
 : الييتييجيياري  بال�شجل  القيد  رقييم    79٢48٠ الرخ�شة:  رقييم  حميييدودة.  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   13٠9743
اأعيياله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ ٢٠18/1٢/٠٥ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠18/1٢/٠٥ 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  هييور   - ديييرة   - ال�شعايل  عبداهلل  ملك   -  ٢٠4 رقييم  مكتب   : العنوان  واملحا�صبة 
امل�شتندات والأوراق  -  هاتف  ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 م�شطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : نوفيلتي لتجارة القم�صة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 6٠1-6٠9-61٠-611 ملك عبدالرحيم حممد بالغزوز الزرعوين- 
القرهود- ا�شتدامة B  ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 741641  
رقم القيد بال�شجل التجاري : 11888٥3 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
اأعاله،  باإنحالل ال�شركة املذكورة  التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها  باأنه قد مت  بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠19/٠8/٢8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي  اأي اعرا�س  دبي بتاريخ  ٢٠19/٠8/٢8 وعلى من لديه 
عبداهلل  ملك   -  ٢٠4 رقييم  مكتب   : العنوان  واملحا�صبة  للتدقيق  اجلــريودي  املعني 
ال�شعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 م�شطحباً معه 

كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : يا�صمني لتجارة الهدايا - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 7٠3 ملك حممد عبداخلالق قرقا�س- الرب�شاء  ال�شكل القانوين 
 : الييتييجيياري  بال�شجل  القيد  رقييم    671٢93 الرخ�شة:  رقييم  حميييدودة.  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   1٠96338
اأعيياله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
 ٢٠19/٠7/11 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   ٢٠19/٠7/11 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  هييور   - ديييرة   - ال�شعايل  عبداهلل  ملك   -  ٢٠4 رقييم  مكتب   : العنوان  واملحا�صبة 
امل�شتندات والأوراق  -  هاتف  ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 م�شطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : الكيان امبيك�ض للتجارة العامة ذ م م  
النعيمي-  را�ييشييد  بيين  علي  بيين  حممد  ال�شيخ  �شعادة  ملك   1٥٠8 رقييم  مكتب   : الييعيينييوان 
رقم    76917٢ الرخ�شة:  رقييم  حميييدودة.  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل    1 النهده 
القيد بال�شجل التجاري : 1٢٥3617 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك 
العدل حماكم دبي  بتاريخ ٢٠19/٠1/٢8 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  ٢٠19/٠1/٢8 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رقم ٢٠4  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�صبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : كاندور لل�صحن - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب ٠3-3٠8 ملك �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد بن �شعيد ال مكتوم- بردبي- 
الكرامة ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 791711  رقم القيد 
باأنه  التنمية القت�شادية بدبي  بال�شجل التجاري : 13٠789٥ مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأعييياله،  املييذكييورة  ال�شركة  بيياإنييحييالل  لديها  الييتييجيياري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قييد 
العدل حماكم دبي  بتاريخ ٢٠19/٠8/٢٠ واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  ٢٠19/٠8/٢٠ وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رقم ٢٠4  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�صبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  هييور   - دييييرة   - ال�شعايل  عييبييداهلل  ملك   -٢٠4 رقييم  مكتب   : الييعيينييوان 
هاتف : ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اي تي  اأعيياله لت�شفية   املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
دبليو اأو زد للخدمات الفنية- �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ ٢٠18/1٢/٠٥ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠18/1٢/٠٥ 
مكتبه  املعني يف  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  وعلى من 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأعييياله  املييذكييور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  هييور   - دييييرة   - ال�شعايل  عييبييداهلل  ملك   -٢٠4 رقييم  مكتب   : الييعيينييوان 
هاتف : ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  نوفيلتي 
بتاريخ  دبيييي  حميياكييم  قيييرار  مبييوجييب  وذليييك  م  م  ذ  �ض  القم�صة-  لتجارة 
٢٠19/٠8/٢8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠19/٠8/٢8 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرا�س 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأعيياله  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
الييعيينييوان : مييكييتييب رقيييم ٢٠4- مييلييك عييبييداهلل اليي�ييشييعييايل - ديييييرة - هيييور العنز 
دائرة  تعلن  هيييذا  مبييوجييب   ٠4-٢3897٢٢ فيياكيي�ييس:   ٠4-٢3897٢1  : هيياتييف   -
لت�شفية   اأعيياله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
يا�صمني لتجارة الهدايا- �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
٢٠19/٠7/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠19/٠7/11 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرا�س 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأعيياله  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  هييور   - دييييرة   - ال�شعايل  عييبييداهلل  ملك   -٢٠4 رقييم  مكتب   : الييعيينييوان 
هاتف : ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
الكيان  اأعيياله لت�شفية   املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار  مبوجب  وذلييك  م  م  ذ  العامة  للتجارة  امبيك�ض 
٢٠19/٠1/٢8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠19/٠1/٢8 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرا�س 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأعيياله  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  هييور   - دييييرة   - ال�شعايل  عييبييداهلل  ملك   -٢٠4 رقييم  مكتب   : الييعيينييوان 
هاتف : ٢3897٢1-٠4 فاك�س: ٢3897٢٢-٠4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
كاندور  اأعاله لت�شفية   املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
 ٢٠19/٠8/٢٠ بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار  مبوجب  وذلييك  م  م  ذ  �ض  لل�صحن- 
لديه  من  وعلى   ٢٠19/٠8/٢٠ بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : ميدلند التجارية �ض.ذ.م.م    
ال�شكل   1 الثنية  بردبي-  �شرين حيدر عطايا-  رقم 1٠3 ملك  :  مكتب  العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : ٢3٢3٠9  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 731٠1 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
دبي  الييعييدل حماكم  كاتب  لييدى  واملييوثييق   ٢٠19/٠9/٢4 بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم 
بتاريخ  ٢٠19/٠9/٢4  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  وم�صاركوه حما�صبون  الكتبي  املعني  
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  ٠4-3٢1٥3٥٥ 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    ٠4-3٢1٥3٥6 فاك�س: 

خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3٢1٥3٥٥-٠4 فاك�س: 3٢1٥3٥6-٠4 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
بتاريخ  دبييي  حميياكييم  قيييرار  مبييوجييب  وذليييك  م  م  ذ  -�ض  التجارية  ميدلند 
بتاريخ ٢4/٠9/٢٠19    العدل حماكم دبي  ٢٠19/٠9/٢4  واملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعيياله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن بالن�شر

رقم )2019/7005(
املنذر:ناهي اخلطيب وميثله:خالد وهيب احمد ال�شوؤايل

املنذر اليهم:1- بروفيلز �شي�شتيمز غلف �س.م.ح ٢- فادي فتح اهلل البياري 
3- �شميح فطايرجي

املذكور  للمنذر  اعيياله  درهييم   )134.٢٠٠( املبلغ  �شداد  �شرعة  عليكم  ننبه 
لتخاذ  ا�شفني  �شن�شطر  وال  تاريخه  من  ايييام  خم�شة  غ�شون  يف  اعيياله 
كافة الجراءات القانونية مع حفظ حق موكلنا يف التعوي�س عن املكتب 

الفائت واخل�شائر املتكبدة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة عن حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/7283 م جتاري كلي 

اىل املدعي عليها:ال جي انرنا�شيونال كورب
حيث ان املدعية:�شركة رجيد اندا�شريز �س.م.ح

توؤدي  بان  فيها:الزامك  ويعلنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقام 
للمدعية مبلغ )3.٠٢٥.٢87.٠٥( درهم مع الزامها بالفائدة 1٢% من تاريخ ا�شتالم ال�شحنة 
عليها  املدعي  الزام  مع  التام  ال�شداد  تاريخ  وحتى  بتاريخ:4/٢/٢٠٠9  دبي  جمارك  من 

بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة الدائرة املدنية والتجارية الكلية الوىل - القاعة 
رقم 138 يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح يوم اخلمي�س ٢٠19/1٠/7 وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعـالن تغيري ا�شـم
الها�شمي(  املواطن )غ�شان حممد علوي اجلفري  تقدم 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�شم التوثيقات 

بتغير ا�شم ابنته القا�شر من )غاده( اىل)غاية(
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

1٥ يوما من تاريخ ن�شر العالن
عواطف ال�شريف - كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعـالن تغيري ا�شـم

الها�شمي(  املواطن )غ�شان حممد علوي اجلفري  تقدم 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�شم التوثيقات 

بتغير ا�شمه من )غ�شان( اىل)حامد(
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

1٥ يوما من تاريخ ن�شر العالن
عواطف ال�شريف - كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6968(

حبيب  املحامي/عبداحلكيم  بوكالة   - �ييس.م.خ  للتمويل  البطحاء  دبليو  ام  املخطر:بي 
من�شور بن حرز  - املخطر اليه:علي يد اهلل ابراهيمي )جمهول حمل القامة(

يعلمكم بامتناعكم عن �شداد مبلغ �شيارة مرهونة نوع بي ام دبليو ٥3٠ اي ٢٠17 �شالون 
بالكامل  بها  املعمول  القانونية  الفائدة  مع  درهما   )14٠.6٢٢.64( والبالغ  ابي�س  لون 
نحثكم  وعليه  اعيياله  املييذكييور  املبلغ  ذمتكم  يف  تر�شد  وقييد   )M٢٠٠٠3٥36( العقد  عن 
املر�شدة ويف  الربييياح  بال�شافة اىل  ايييام  �شبعة  وذلييك خييالل  املييذكييور  املبلغ  �شداد  على 
للمطالبة  القانونية  الجييراءات  لتخاذ  م�شطرين  نكون  ف�شوف  بذلك  اخفاقكم  حال 
باملبلغ املذكور اعاله والفوائد التاأخرية وا�شتعادة ال�شيارة وبيعها باملزاد بال�شافة اىل 
مطالبتكم بالتعوي�شات املطبقة قانونيا وجميع الر�شوم القانونية والتكاليف والنفقات 

املرتبة بها واملتاحة قانونيا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اإعادة اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2019/115 مدين جزئي
 اىل املدعي عليه : حممد جالل حممد �شابر احمد / بنغالدي�س اجلن�شية

- اجلن�شية  ان�شار حممد عزيز احلق  العامل  �شايف  : 1- حممد  املدعني  ان  حيث 
ازهييييار حممود   -3 بيينييغييالدييي�ييس  اجلن�شية   - الييدييين  ركييييوب  جييبييار   -٢ بيينييغييالدييي�ييس 
 - الظنحاين  احمد  حممد  حاجي  حممد   -4 بنغالدي�س  اجلن�شية   - افييازالييدييين 

اجلن�شية المارات 
اقاموا عليك لدى املحكمة الدعوى املذكورة اعاله لذا يقت�شي عليك احل�شور  اأمام 
املحكمة يف ال�شاعة الثامنة والن�شف �شباحا من يوم الحد املوافق ٢٠19/1٠/٢٠  
فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر�ييشييال  عييدم  اأو  ويف حالة تخلفك عن احل�شور 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي            

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
   يف  الدعوى 2019/761 جتاري كلي 

دروي�س ب�شفته كفيل �شامن ملديونية  �شليمان  دروي�س ح�شن ميا  املدعي عليه:اح�شان ح�شن 
�شركة ميجا �شتار التجارية ذ.م.م 

مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي / بنك امل�شرق �س.م.ع امام حماكم دبي 
املوقرة وانه مت تكليفنا كخبرا م�شرفيا مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اعاله فاأننا ندعوكم 
حل�شور اجتماع خربة يوم الربعاء املوافق:٢٠19/1٠/٢ يف متام ال�شاعة 11 �شباحا مبقر مكتب 
املالية وذلك بالعنوان التايل :المارات العربية املتحدة -  دبي -  اخلربة انرا لال�شت�شارات 
 3٠3 - مكتب   الثالث  الطابق  �شابقا(-  امليزان )اجلزيرة  بناية   - �شارع بروت   -  4 حمي�شنة 
،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية هيئة كهرباء ومياه الحتاديه 

بالمارات ، هاتف : ٢٢٠6899-٠4 ، ٢٢٠6٢44-٠4  ، فاك�س : ٠4٢٢٠6877 ، 
مع  م�شتندات  من  لديكم  ما  كافة  واإح�شار  اعاله  املحدد  باملوعد  واحل�شور  الإطالع  يرجى 

الرجمة القانونية اىل العربية. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/3911 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- كري�شتال �شتار لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة البحار ال�شبع للتجارة ذ.م.م 
وميثله:امل عمر ال�شبيعي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  درهييم   )99٠3٥.1٢( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك  اعيياله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/خياط  التنمية القت�شادية بان  دائيييرة  تعلن 

عو�س نا�شر لزياء ال�شيدات
رخ�شة رقم:CN 1154456 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موتيف 

خلدمات التموين واملواد الغذائية
رخ�شة رقم:CN 2674048 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة اآل عبدالرحمن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لل�شكراب رخ�شة رقم:1002438 
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة اآل عبدالرحمن لل�شكراب

AL ABDUL RAHMAN SCRAP EST

اىل/موؤ�ش�شة اآل عبدالرحمن لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة
AL ABDUL RAHMAN USED AUTO SPARE PARTS EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات  )4٥3٠٠٠3(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة خردة ال�شيارات واملعدات )46691٠8(

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

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

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/الزعيم ل�شيانة الجهزة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية رخ�شة رقم:1152195 
تعديل ا�شم جتاري من/الزعيم ل�شيانة الجهزة الكهربائية

ALZAEEM ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS

اىل/الزعيم لت�شليح الدراجات الهوائية
ALZAEEM BICYCLE REPAIR

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح الدراجات الهوائية )ال�شياكل( )9٥٢9٠٠4(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح املربدات والغ�شالت وال�شخانات )9٥٢٢٠٠1(

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• دبي-الفجر:

العامة  اليييقيييييييادة  تييوجييهييات  اإطييييييار  يف 
املوظفني،  اإ�ييشييعيياد  على  دبييي  ل�شرطة 
�ييشييهييد �ييشييعييادة اليييليييواء اليييدكيييتيييور عبد 
العبيديل  الييييييييرزاق  عيييبيييد  اليييقيييدو�يييس 
ميي�ييشيياعييد الييقييائييد الييعييام ليي�ييشييرطيية دبي 
الييتييميييييز واليييييرييييييادة، احلفل  لييي�يييشيييوؤون 
قطاع  يف  املييتييميييييزييين  لييتييكييرمي  الأول 
�شعادة  بييحيي�ييشييور  واليييييرييييييادة  الييتييميييييز 
التنفيذي  املدير  نائب  طارق جناحي 
ملركز دبي لالإح�شاء، والعميد ال�شيخ 
الدارة  مدير  املعال  اهلل  عبد  حممد 
والعميد  والييييريييييادة،  الييتييميييييز  الييعيياميية 
عبدالرحيم  حممد  عيييارف  الييدكييتييور 
مدير الإدارة العامة حلقوق الإن�شان 
بالنيابة، وال�شيدة عائ�شة كرم مديرة 
ا�ييشييتييطييالعييات الييييييراأي يف مييركييز دبي 

ه�شام  الت�شكيلي  والفنان  لالإح�شاء، 
�شرطة  موظفي  جييانييب  اإىل  املييظييلييوم، 

دبي.
خالل  العبيديل  اللواء  �شعادة  واأعلن 
نيييظيييم مكتب  نييظييمييه  الييييييذي  احليييفيييل 
�شوؤون  لييقييطيياع  املييوؤ�ييشيي�ييشييي  الييتييطييوييير 
الق�شر  فيينييدق  يف  والييييريييييادة  الييتييميييييز 
متيزنا..  �شعار”  حتيييت  تيييياون  داون 
مبادرة  اإطيييييالق  عييين  جناحنا”،  �ييشيير 
توثيق  اإىل  اليييهيييادفييية  “الأوائل” 
اإجنازات كل من كان الأول يف جماله 

من مرتب قطاع التميز والريادة.
العبيديل  الييلييواء  �ييشييعييادة  واأطييلييق  كما 
“ لي�شبح  اأ�ييشييرتييي  “ قييطيياعييي  �ييشييعييار 
الذي  واليييرييييادة  التميز  قييطيياع  �ييشييعييار 
ي�شم الإدارة العامة للتميز والريادة، 
الإن�شان،  حلييقييوق  الييعيياميية  والإدارة 
وذلك تاأكيداً على اأن �شرطة دبي هي 

اأ�ييشييرة املييوظييف، وعييلييى اأهييمييييية الولء 
اأ�شرة  �ييشييميين  الييعييمييل  والإخيييال�يييس يف 

واحدة لتحقيق التميز والريادة.
�شهادات  اليييعيييبيييييييديل  الييييلييييواء  و�يييشيييليييم 
الييتييكييرمي واليييهيييداييييا الييتييذكييارييية اإىل 
املوظفني والإدارات العامة والفرعية 
والريادة،  التميز  قييطيياع  يف  املييتييميييييزة 
ممن مت اختيارهم وفق 8 فئات على 
وكرم  والييوظيييييفييي،  الإداري  امل�شتوى 
اأييي�ييشيياً مييركييز دبييي لييالإحيي�ييشيياء وه�شام 
�شرطة  وروؤ�يييييشييييياء جميياليي�ييس  امليييظيييليييوم 
بييتييكييرمي خييا�ييس خيييالل فعاليات  دبيييي 

احلفل.
واأعلن اللواء العبيديل خالل احلفل 
التخطيط  مييي�يييشيييروع  اخيييتييييييياره  عيييين 
اإدارة  به  تقدمت  الذي  ال�شراتيجي 
الإدارة  يف  ال�شراتيجي  التخطيط 
كاأف�شل  والييييريييييادة  لييلييتييميييييز  الييعيياميية 

عمل  فريق  وهناأ  القطاع،  يف  م�شروع 
على  وحييثييهييم  تفوقهم  عييلييى  امليي�ييشييروع 
امليي�ييشييروع وحتقيق  تييطييوييير  مييوا�ييشييليية 

اأهدافه.
كلمته  الييعييبيييييديل يف  اليييليييواء  واأ�ييييشيييياد 
الييتييي األييقيياهييا خييالل احلييفييل باجلهود 
بييذلييهييا مييوظييفييو قييطيياع التميز  الييتييي 
وحتقيق  العمل  تطوير  يف  والييريييادة 
الأمر  ولإداراتيييهيييم،  لأنف�شهم  ال�شبق 
ل�شرطة  الطيبة  ال�شمعة  عك�س  الذي 
دبي كاأف�شل بيئة عمل �شرطية عامليا 

للعام 2019.
وبداأت فعاليات احلفل بعر�س فيديو 
التطوير  مييكييتييب  اإنيييتييياج  مييين  قيي�ييشيير 
الإجنازات  اأهييم  اإىل  تطرق  املوؤ�ش�شي، 
والريادة  التميز  قطاع  حققها  التي 
يف �شرطة دبي، ثم األقت الأ�شتاذة مها 
التخطيط  ق�شم  رئي�س  العلي  اأحمد 

اأكيييييييدت فيها  كييلييميية  ال�يييشيييراتيييييييجيييي 
اأهييمييييية تيييكيييرمي املييوظييفييني مييين اأجل 
من  املزيد  وبييذل  للمثابرة  حتفيزهم 

اىل  م�شرة  اأدائييهييم،  لتطوير  اجلهد 
عييين طريق  املييكييرمييني مت  اخييتيييييار  اأن 
لفئات  بها  املعمول  والأنظمة  اللوائح 

التكرمي.
وقيييبيييل احلييييفييييل، قيييييام �يييشيييعيييادة اليييليييواء 
اأف�شل  معر�س  يف  بجولة  العبيديل 

املخطط  وامل�شاريع  املُيينييفييذة  امل�شاريع 
العامة  الإدارات  قييبييل  ميين  تنفيذها 

والفرعية بالقطاع.

•• ابوظبي-الفجر:

اخييتييتييم نييييادي تييييراث الإميييييييارات اأم�س 
الن�شخة  فعاليات  يف  نوعية  م�شاركة 
ال�شارقة  ملتقى  ميين  ع�شرة  التا�شعة 
اليييذي نظمه معهد  ليييليييراوي  الييييدويل 
�شعارالف  حتيييت  ليييليييراث  الييي�يييشيييارقييية 
ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  يف  وليلة  ليلة 
ا�شتقطب  اإذ  دوليييييية،   43 مبيي�ييشيياركيية 
اأيام املعر�س  جناح النادي، على مدى 
الييثييالثيية، املييئييات ميين امليي�ييشيياركييني ومن 
العمرية،  فييئيياتييهييم  مبييخييتييلييف  اليييييزوار 
الذين جذبهم رواة النادي بجل�شاتهم 
الإ�شدارات  وا�شتوقفتهم  الييراثييييية، 
النادي  اهتمام  جت�شد  التي  الراثية 
يف  دوره  وتعك�س  ال�شفهية،  بييالييرواييية 
�ييشييون املييييوروث والإ�ييشييهييام يف احلراك 
م �ييشييعييادة الييدكييتييور عبد  الييثييقييايف. وكيييرَّ

ال�شارقة  معهد  رئي�س  امل�شلم  العزيز 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  للراث 
النادي  مثلوا  الذين  الييرواة  للملتقى 

اأييييييام املييلييتييقييى؛ حييثييبييور كدا�س  خيييالل 
الييرميييييثييي، و�ييشييعيييييدة عييو�ييس حم�شن 
اليييييواحيييييدي، تيييقيييدييييرا مليييا قيييدمييياه من 

مل�شاركي  وتيييراثييييييية  روائييييييية  جييليي�ييشييات 
الفاعلة  وللم�شاركة  وزواره،  امللتقى 
الراويان  �شكل  اإذ  امللتقى،  يف  للنادي 

مييين و�شائل  الييعييديييد  اهييتييمييام  حميييط 
الإعييالم املحلية والعربية التي غطت 
امللتقى، وتواىل على حوارهما خمتلف 

ا�شتوقفت  كما  واملهتمني،  الباحثني 
جييليي�ييشيياتييهييمييا الييييروائييييييييية واليييراثييييييية 
والزوار،  امل�شاركني  معظم  التطبيقية 

ل �شيما طلبة املدار�س الذين انتظموا 
لال�شتماع  وجميييميييوعيييات  حييلييقييات  يف 
مييع مفردات  والييتييفيياعييل  لييرواييياتييهييمييا 

اليييبيييحييير والييييغييييو�ييييس ليي�ييشيييييد اليييليييوؤليييوؤ 
التي  التقليدية  اليدوية  وال�شناعات 
ب�شكل  لها  تنفيذهما  احليي�ييشييور  تييابييع 
النوعية  الإ�شدارات  وا�شتوقفت  حي. 
والبحوث  ليييليييدرا�يييشيييات  زايييييييد  مليييركيييز 
خمتلف  من  امل�شاركني  للنادي  التابع 
عييلييى جتربة  تييعييرفييوا  اإذ  اجليينيي�ييشيييييات، 
املركز  ودوره يف م�شروع جمع وتدوين 
ال�شفاهي  والييتيياريييخ  اليييراث  وتييوثيييييق 
املتحدة،  الييعييربييييية  الإميييييييارات  ليييدولييية 
هذا  يف  املتخ�ش�شة  اإ�ييشييداراتييه  وعلى 
الإ�شدارات  جملة  جانب  اإىل  املييجييال، 
احلديثة املنتقاة من ع�شرات العناوين 
عن  ف�شال  اإ�ييشييدارهييا،  على  داأب  التي 
وتعلَّم  تييراثييك  لييييّون  كييتيييييبييات  �شل�شلة 
اإدارة الأنيي�ييشييطيية يف  تييهييا  اأ�يييشيييدر  الييتييي 
النادي لتقدمي الراث بقالب تعليمي 

حمبَّب لالأطفال والنا�شئني. 

•• ال�صارقة -وام:

افتتح ال�شيخ عبد اهلل بن ماجد القا�شمي رئي�س جمل�س 
الأول  اأم�س  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  نييادي  اإدارة 
مركز املعاجلة املائية للياقة واإعادة التاأهيل للخيول يف 
نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق. ويقدم املركز الذي 
يعد الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�شط خدمة تطوير 
كفاءة اخليول وعالجها عرب ا�شتخدام اأحدث الأجهزة 
بتن�شيق  ع�شرة خيول  تفوق  ا�شتيعابية  بقدرة  املتطورة 
تام مع م�شت�شفى ال�شارقة للخيول. وتت�شمن خدمات 

املائي  املم�شى  و  املالح  باملاء  املدعم  امل�شي  جهاز  املركز 
با�شتخدام  بالليزر  واملعاجلة  املالح  باملاء  اخليول  و�شبا 
لإيجاد  احليييراري  والت�شوير  ريدين�س  مالتي  اأجييهييزة 
مناطق اللتهابات ومتابعة تطورها اىل جانب املعاجلة 

احلرارية بالأ�شعة.
ح�شر الفتتاح �شعادة في�شل الرحماين رئي�س الحتاد 
�شلطان  و�ييشييعييادة  الييعييربييييية  اخليييييول  ل�شباقات  الييييدويل 
للفرو�شية  ال�شارقة  نييادي  عام  مدير  اليحيائي  خليفة 
واملييدربييني م�شبح املهري و ح�شن بن علي وعييدد من 

املالك واملهتمني.

•• دبي-الفجر:

اأكد �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد 
دبييي على  �شرطة  حيير�ييس  دبيييي،  ل�شرطة  الييعييام 
لالإبداع  وم�شجعة  جيياذبيية  عييمييل  بيئة  تييوفيير 
املواهب  اأ�شحاب  اكت�شاف  يف  ت�شاهم  والبتكار 
واملتميزين واملبدعني واملخرعني، وتدفع بهم 

اإىل اإجراء البحوث والدرا�شات.
اهلل  عبد  اللواء  �شعادة  افتتاح  ذلك خالل  جاء 
اإدارة  يف  “البتكار  نييييادي  ملييقيير  املييييري،  خليفة 
للخدمات  الييعيياميية  الإدارة  يف  املادية”  املييييوارد 
�شعيد  حمييمييد  الييلييواء  بح�شور  والييتييجييهيييييزات، 

اإ�شعاد  ليي�ييشييوؤون  الييعييام  الييقييائييد  م�شاعد  بخيت، 
املييجييتييمييع واليييتيييجيييهيييييييزات، والييعييميييييد عييبييد اهلل 
للخدمات  العامة  الإدارة  مدير  خييان،  ح�شني 
اخلطيب،  نعيم  العميد  ونائبه  والتجهيزات، 
والعقيد الدكتور �شالح احلمراين، نائب مدير 
من  وعيييدد  واليييرييييادة،  للتميز  الييعيياميية  الإدارة 
ا�شراتيجية  تعزيز  اإطييار  يف  وذلييك  ال�شباط، 
املوارد  اإدارة  يف  دبييي  ل�شرطة  الييعيياميية  الييقيييييادة 
للتميز  الييييرابييييع  اجليييييييل  وربيييطيييهيييا مبيينييظييوميية 
املوؤ�ش�شي  البتكار  ثقافة  وتر�شيخ  احلكومي، 
لالرتقاء بالعمل احلكومي اإىل اأعلى امل�شتويات، 
موؤ�ش�شة  تييكييون  بييياأن  روؤيييتييهييا  لتحقيق  و�شعيها 

م�شتدامة مبتكرة على م�شتوى عاملي.
وقييييدم اليييرائيييد عييبيييييد بيييالإر�يييشييياد، مييدييير اإدارة 
للخدمات  الييعيياميية  الإدارة  يف  الييقييوة  ممتلكات 
والييتييجييهيييييزات، نيييبيييذه لييلييحيي�ييشييور عييين اأهيييييداف 
ابتكارية  مبادرات  طرح  يف  تتمثل  التي  النادي 
درا�شات  وعمل  املييادييية،  امليييوارد  اإدارة  جمييال  يف 
لها،  مبتكرة  حييلييول  وو�ييشييع  الإ�شكاليات  حييول 
جمال  يف  والييربامييج  اخلييطييط  تنفيذ  ومتابعة 
املييادييية، وال�ييشييتييفييادة ميين جتارب  املييييوارد  اإدارة 
وخربات اجلهات املتميزة يف القطاع اخلا�س يف 
جمال اإدارة املوارد املادية، م�شرا اإىل اأن النادي 
يت�شمن العديد من القطاعات منها العقاري، 

الأجهزة  البيولوجية،  الأ�ييشييول  التكنولوجي، 
واملعدات الأمنية.

اأعيي�ييشيياء النادي  اأن  بييالإر�ييشيياد  الييرائييد  واأو�ييشييح 
ميثلون عددا من الإدارات العامة وهي الذكاء 
اجلنائية،  واملباحث  التحريات  ال�شطناعي، 
امليييييييرور، النقل  الييعييمييليييييات،  املييجييتييمييع،  اإ�يييشيييعييياد 
واخلدمات  واملن�شاآت،  الهيئات  اأميين  والإنييقيياذ، 
والتجهيزات، بالإ�شافة اإىل اجلهات الرائدة يف 

اإدارة الأ�شول من القطاعني العام واخلا�س.
ع�شوية  عن  نبذة  بالإر�شاد  الييرائييد  وقييدم  كما 
�شرطة دبي يف معهد الأ�شول الربيطانية واآلية 

تفعيل الع�شوية وكيفية ال�شتفادة منها.

افتتاح مركز املعاجلة املائية للخيول بنادي ال�ضارقة للفرو�ضية

نادي تراث الإمارات يختتم م�ضاركة نوعية يف ملتقى ال�ضارقة للراوي 19

يعزز اكت�صاف املبدعني واملخرتعني

اللواء املري يفتتح نادي »البتكار يف اإدارة املوارد املادية«

اإطالق مبادرة »اأوائل« و�صعار »قطاعي اأ�صرتي«

�ضرطة دبي تكرم املتميزين يف قطاع التميز والريادة

•• نيويورك -وام:

�شاركت دولة الإمارات يف فعاليات ام�س اخلام�س من الدورة الرابعة وال�شبعني 
مع  الرئي�شية  �شراكاتها  على  ال�شوء  و�شلطت  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 

وكالت الأمم املتحدة يف جولة من الجتماعات رفيعة امل�شتوى.
مع  اجتماعا  الدولة  وفد  اأفييراد  بها  �شارك  التي  الرئي�شية  الرتباطات  و�شملت 
معايل  ح�شره  اليمن  اإىل  املييتييحييدة  ليييالأمم  اخلييا�ييس  املييبييعييوث  غريفيث  مييارتيين 
الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية و اجتماعا مع 
معايل نيلز اأنني، وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية يف جمهورية اأملانيا الحتادية 
اأحمد اجلابر وزير دولة و املنتدى ال�شنوي  ح�شره معايل الدكتور �شلطان بن 
لروؤى البحرين: الروؤى امل�شركة لتحقيق القيم امل�شتقبلية ال�شرورية للتقدم يف 
اأهداف التنمية امل�شتدامة - ح�شره اأي�شا معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س 
وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ومعايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة 
لل�شعادة وجودة احلياة اإىل جانب اجتماع مع معايل اإيزيكيال نيبيجرا ، وزير 
خارجية جمهورية بوروندي ح�شره معايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ وزير 
الأطفال و ح�شرته  اأجييل  العاملي من  الإ�شالمي  العمل اخلييري  دوليية واجتماع 

معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع.
املبعوث  اأنييور بن حممد قرقا�س جمييددا يف اجتماعه مع  الدكتور  واأكييد معايل 
اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل اليمن مارتن غريفيث دعم الإمارات الدائم للمبعوث 

اخلا�س من اأجل التو�شل اإىل حل �شيا�شي لالأزمة.
العام  الأمييني  الدكتور قرقا�س مع روزميياري ديكارلو، وكيلة  كما اجتمع معايل 
لل�شوؤون ال�شيا�شية يف الأمم املتحدة وناق�شا التطورات الإقليمية والدولية ذات 
الهتمام واجلهود الرامية اإىل حتقيق النجاح يف مبادرات ال�شالم التي تقودها 

الأمم املتحدة.
والتقى معاليه بعد ذلك جر بيدر�شن، مبعوث الأمم املتحدة اإىل �شوريا، ملناق�شة 
الو�شع الأمني وال�شيا�شي احلايل يف �شوريا.. واأكد موقف دولة الإمارات الداعي 
الإمييارات لطموحات  .. جمييددا دعم  �شوريا  �شيا�شية يف  اإىل �شرورة بدء عملية 

ال�شعب ال�شوري يف عودة الأمن والزدهار اإىل بالدهم.
�شوان،  جيم�س  مع  اجتماع  يف  قرقا�س  الدكتور  معايل  ناق�س  اآخيير  �شعيد  على 
الأمم  بعثة  رئي�س  ال�شومال  يف  املتحدة  لييالأمم  الييعييام  لييالأمييني  اخلييا�ييس  املمثل 
ال�شتقرار  لتعزيز  اجلييارييية  اجلييهييود  ال�شومال  اإىل  امل�شاعدة  لتقدمي  املتحدة 
الييبييالد، واأكيييد دعييم دوليية الإمييييارات للبعثة. و�ييشييارك وزراء خارجية  والأمييين يف 
لغوث  املتحدة  الأمم  لوكالة  الييوزاري  العمل  غييداء  الأع�شاء يف  الييدول  خمتلف 
الدعم  بهدف ح�شد  اأقيم  “ الييذي  “ اأونيييروا  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل 
دولة  الييتييزام  على  قييرقييا�ييس  الييدكييتييور  مييعييايل  و�ييشييدد  للوكالة.  وال�شيا�شي  امليييايل 
واإيجاد حلول  الأونييروا  التي تقدمها وكالة  الإمييارات بدعم اخلدمات احليوية 
مبتكرة لتمويل العمل احليوي للوكالة.. م�شرا اإىل اأن امل�شاهمات التي قدمتها 
دولة الإمارات للوكالة يف العام 2018 بلغت اأكرث من 50 مليون دولر اأمريكي 

العام وقد �شاعد ذلك يف متكني  اأكرب متربع للوكالة يف ذلك  �شاد�س  ما جعلها 
الأونروا من موا�شلة تقدمي الربامج التعليمية وال�شحية والغذائية الأ�شا�شية. 
لتحقيق  امل�شركة  الييروؤى  البحرين:  لييروؤى  ال�شنوي  املنتدى  معاليه  ح�شر  و 
القيم امل�شتقبلية ال�شرورية للتقدم يف اأهداف التنمية امل�شتدامة برفقة معايل 
عهود الرومي .. واأتاح املنتدى الفر�شة للم�شوؤولني رفيعي امل�شتوي للتعبر عن 

تطلعاتهم و�شيا�شاتهم من اأجل م�شتقبل م�شتدام.
و ا�شتقطب املنتدى - الذي يحتفي بعامه الثاين - حوايل 150 م�شاركا مبن 
فيهم كبار ال�شخ�شيات الذين ح�شروا اجلزء رفيع امل�شتوى من اجلمعية العامة 
تنفيذ  ملناق�شة  والأكييادمييييييون  املييدين  املجتمع  وقييادة  املتحدة  الأمم  م�شوؤولو  و 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.
من جانبه التقى معايل الدكتور �شلطان اجلابر على هام�س اجتماعات اجلمعية 
يف  اخلييارجييييية  لل�شوؤون  الييدوليية  وزييير  اأنييني  نيلز  معايل  املتحدة  لييالأمم  العامة 

جمهورية اأملانيا الحتادية.
يف  تطويرها  اأوجييه  و  الثنائية  العالقات  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خييالل  جييرى 
جمالت ال�شيا�شة والقت�شاد وال�شتثمار والتجارة والطاقة وغرها اإىل جانب 
اجتمع  كما  والدولية.  الإقليمية  التطورات  جممل  حول  النظر  وجهات  تبادل 
خارجية  وزييير  �شيبرا  ريت�شارد  الييدكييتييور  مييع  اجلييابيير  �شلطان  الييدكييتييور  معايل 
وزيرة  الييوزراء  لرئي�س  الأول  النائب  داتيت�س  اإيفيكا  و�شعادة  روانييدا  جمهورية 
خارجية جمهورية �شربيا و معايل الدكتور فيفيان بالكري�شنان وزير خارجية 

جمهورية �شنغافورة ملناق�شة التطورات الإقليمية والدولية ذات الأهمية.
وزير  نيبيجرا  ازات�شييل  معايل  مع  ال�شايغ  اأحمد  معايل  اجتمع  جهته  من 
خارجية جمهورية بوروندي ومعايل مونيكا جوم وزيرة خارجية جمهورية كينيا 

ومعايل زوهراب مات�شاكوانيان، وزير خارجية جمهورية اأرمينيا .
و اأكد امل�شوؤولون اأهمية النهو�س بالتعاون الثنائي على امل�شتويات الدبلوما�شية 
والثقافية و�شلطوا ال�شوء على النمو امللحوظ يف العالقات الثنائية يف ال�شنوات 
الأخييرة. على �شعيد مت�شل .. األقت معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد خطابا 
الأطفال  اأجل  من  الإ�شالمية  للعطاءات  العاملي  بال�شندوق  الحتفال  مبنا�شبة 
الذي اأن�شاأته منظمة الأمم املتحدة للطفولة “ يوني�شف “ و البنك الإ�شالمي 
للتنمية. وبهذه املنا�شبة اأعلن معايل عبدالعزيز الغرير عن تربع اإماراتي بلغت 
لتحقيق  �شعيا  العمل  على  ال�شندوق  قييدرة  ل�شمان  دولر  ماليني   10 قيمته 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.
و ح�شرت معاليها اأي�شا احلدث املتعلق بو�شع حد لإيداع الأطفال يف املوؤ�ش�شات 
اإغفال  عييدم  ل�شمان  بها  التعهد  مت  التي  اللتزامات  خالله  امل�شاركون  واأوجييز 

الأطفال الذين يعي�شون يف اأو�شاع ه�شة يف برنامج التنمية امل�شتدامة 2030.
امل�شتوي”30  رفيع  احلييدث  يف  بوحميد  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  �شاركت  كما 
عاما من فر�س وتهديدات حقوق الطفل: حان وقت العمل” .. وتناول احل�شور 
اأهداف  من  كجزء  العامل  اأنييحيياء  جميع  يف  الأطييفييال  حلماية  امل�شركة  اجلهود 

التنمية امل�شتدامة.

الإمارات توؤكد تعاونها مع �ضركائها ملعاجلة التحديات العاملية يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
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•• نيويورك-اأ ف ب:

ل�شوؤون  الأمييركييي  اخلييارجييييية  وزييير  م�شاعدة  �شرحت 
جنوب وو�شط اآ�شيا اأن الوليات املتحدة تاأمل اأن تخفف 
موؤكدة  ك�شمر،  املفرو�شة يف  القيود  “ب�شرعة”  الهند 
ميين جييديييد ا�ييشييتييعييداد الييرئييييي�ييس دونييالييد تييرامييب للقيام 
الهند  بييني  عليها  املتنازع  املنطقة  هييذه  حييول  بو�شاطة 

وباك�شتان اإذا طلبتا ذلك.
رئي�شي  مع  ترامب  عقدهما  منف�شلني  لقاءين  وغييداة 
والباك�شتاين  مييييودي  نييارييينييدرا  الييهيينييدي  احلييكييومييتييني 
عمران خان، قالت األي�س ويلز “ناأمل اأن نرى اإجراءات 
�شريعة تتمثل برفع القيود والإفراج عن كل الأ�شخا�س 
املوقوفني. ويلقي كل من مودي وخان اجلمعة كلمة يف 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
و�شارك  مييودي  مع  وثيقة  عالقات  ترامب  بنى  وبينما 
الأحد يف جتمع هندو�شي كبر يف مدينة هيو�شنت اأ�شاد 
ك�شمر،  يف  بيياإجييراءاتييه  الهندي  اليييوزراء  رئي�س  خالله 
ت�شعر  املتحدة  الييوليييات  اإن  الأمركية  امل�شوؤولة  قالت 

بالقلق من تدهور الو�شع يف املنطقة.
اأن حرمت الهند يف  البلدين منذ  التوتر بني  وت�شاعد 
اخلام�س من اآب-اغ�شط�س ال�شطر الذي ت�شيطر عليه 

يف ك�شمر، من حكم 
لهذه  ميييينييييح  ذاتييييييييي 
�شبعة  منذ  الييولييية 
�شّددت  وقييد  عييقييود. 
الأمنية  قييبيي�ييشييتييهييا 
وفييييير�يييييشيييييت حيييظيييرا 

للتجول.
وميييييييييييييييع تييييخييييفيييييييييف 
بييعيي�ييس الإجييييييييراءات 
لييييكيييين التيييي�ييييشييييالت 
و�شبكة  اخلييليييييوييية 

ويلز  �شهر. وقالت  لأكييرث من  بقيت متوقفة  النرنت 
الوا�شعة  العييتييقييالت  ميين  قلقة  املتحدة  “الوليات  اإن 
�شركات،  وروؤ�يييشييياء  �شيا�شيني  ميي�ييشييوؤولييني  �شملت  الييتييي 
وك�شمر”.  جامو  �شكان  على  املفرو�شة  القيود  وميين 
الهندية ب�شرعة  اأن ت�شتاأنف احلكومة  “ناأمل  واأ�شافت 
احلوار ال�شيا�شي مع امل�شوؤولني املحليني وحتدد موعد 

النتخابات املوعودة يف اأ�شرع وقت ممكن«.
منذ  وباك�شتان  الهند  بييني  مق�شمة  ك�شمر  ومنطقة 
�شبباً  وكانت   ،1947 يف  الربيطاين  ال�شتعمار  نهاية 

حلربني و�شدامات عديدة بني البلدين النوويني.
التوتر  خف�س  من  �شي�شتفيد  “العامل  اإن  ويلز  وقالت 
وتييعييزيييز احليييوار بييني الييبييلييدييين، ونييظييرا لييهييذه العوامل 

يرغب الرئي�س يف القيام بو�شاطة اإذا طلبا منه ذلك«.
خارجية  و�شاطة  اأي  طويلة  فرة  منذ  الهند  وترف�س 
فييكييرة طرحها  الييفييور  عييلييى  وا�ييشييتييبييعييدت  حيييول ك�شمر 

ترامب يف متوز/يوليو يف هذا ال�شاأن.
اأنها اتخذت هذه الإجييراءات من  وتوؤكد حكومة مودي 
وتدافع  ك�شمر  يف  القت�شادية  التنمية  حتفيز  اأجيييل 
وتهدف  موقتة  اأنها  موؤكدة  فر�شتها  التي  القيود  عن 
اإىل تهدئة الو�شع ومنع باك�شتان من التدخل. وا�شتغل 
مودي  ليدين  لنيويورك  زيييارتييه  فر�شة  خييان  عييمييران 
�شيا�شته  ميي�ييشييبييهييا 
اأملانيا  باأيديولوجيا 

النازية.
ويييييلييييز   وو�يييييشيييييفيييييت 
تييي�يييشيييرييييحيييات خييييان 
جمدية.  غر  باأنها 
“نرحب  وقييييييالييييييت 
بييييييخييييييفيييييي�ييييييس حيييييييدة 
اخلطابات خ�شو�شا 
بيييييييييييييييييييني قييييييييييوتييييييييييني 

نوويتني«.

ال�شمايل  الييكييوري  امل�شت�شار  قيييال  ذليييك،  ورغيييم  م�شتقبلّية«. 
ما  يف  اأ�ييشييالفييه  عيين  يختلف  تييرامييب  الييرئييييي�ييس  اأّن  “لحظُت 
كوريا  يف موقفه حيال  والت�شميم”  ال�شيا�شي  باحل�س  يتعّلق 
اخليارات  على  اآميييايل  اأعييّلييق  اأن  اأوّد  “لذا  واأردف  ال�شمالّية. 

احلكيمة والقرارات ال�شجاعة للرئي�س ترامب«.
اأن كيم كي غوان ووزارة اخلارجية الكورية  اإىل  واأ�شار البيان 

ال�شمالية “�شيتابعان الأن�شطة امل�شتقبلية لكوريا ال�شمالية«.
اإقيياليية تييرامييب جون  اأ�شبوعني ميين  وييياأتييي هييذا الإعيييالن بعد 
بييولييتييون، ميي�ييشييتيي�ييشييار الأمييييين الييقييومييي الأمييييركييييي، الييييذي كان 
الرئي�س يختلف معه ب�شاأن ملفات عدة خ�شو�شاً ملف كوريا 

ال�شمالية.

ال�ّشابقة  الثالثة  اللقاءات  اإىل  اإيجابي  ب�شكل  امل�شت�شار  تطّرق 
بييني كيييييم وتييرامييب يف �ييشيينييغييافييورة يف 2018، ويف هييانييوي يف 
التي  اليي�ييّشييالح  امليينييزوعيية  املنطقة  ويف  املييا�ييشييي،  �شباط-فرباير 

تف�شل الكورّيتني يف حزيران-يونيو املن�شرم.
“كانت  الييلييقيياءات  تلك  اإّن  ال�شمايل  الييكييوري  امل�شت�شار  وقيييال 
منا�شبات تاريخّية” اأتاحت للرجلني اأن “ُيعرّبا عن اإرادتهما 

ال�شيا�شّية باأن ي�شعا حّداً” للعداء يف العالقات بني البلدين.
القمم  تلك  منذ  بذلت  ال�شمالّية  كوريا  اأّن  رغييم  اأّنييه  واأ�ييشيياف 
“جهوًدا �شادقة لبناء الّثقة” اإل اأّن الوليات املتحدة ا�شتاأنفت 
وعّززت  اجلنوبّية  كوريا  مع  امل�شركة  الع�شكرّية  مناوراتها 

عقوباتها على بيونغ يانغ.

واأبدى كيم كي غوان يف البيان ا�شتياءه ب�شبب فر�س م�شوؤولني 
هم �شرطاً م�شبقاً على كوريا ال�شمالّية يتمّثل  اأمركّيني مل ُي�شمِّ
بتخّليها عن تر�شانتها النووّية من اأجل حت�شني العالقات بني 
�شيا�شّيون يف  اأن يكون هناك  واقييع قا�س  “اإّنه  وقييال  البلدين. 
وا�شنطن مهوو�شون بالت�شديد على اأّن + نزع ال�شالح النووي+ 
ال�شمالية  كييوريييا  اأّن  هيييوؤلء  يعترب  واأن  اأّوًل”،  يييتييّم  اأن  يجب 
مُيكن اأن يكون لها “م�شتقبل م�شرق فقط اإذا تخّلت اأّوًل عن 
باأّن  “الفكرة العوجاء”  واأن تكون لديهم  اأ�شلحتها النووّية” 
اأجييربت بيونغ يانغ على الّدخول يف حوار  العقوبات هي التي 

مع وا�شنطن.
قّمة  اأّي  يف  تقّدم  حييدوث  باإمكان  اأ�شّكك  يجعلني  “هذا  وتابع 

•• �صيول-اأ ف ب:

دونالد  الأمييركييي  بالرئي�س  اأميي�ييس  ال�شمالّية  كييوريييا  اأ�ييشييادت 
اأّنه  معتربًة  و”�شجاع”،  “حكيم”  باأّنه  و�شفته  الذي  ترامب 
يختلف عن �شيا�شّيني اآخرين يف وا�شنطن لديهم “هَو�س” نزع 

ال�شالح النووي الكوري ال�شمايل.
الكورّية  امل�شت�شار يف وزارة اخلارجّية  وبح�شب كيم كي غوان، 
والزعيم  ترامب  بني  جديدة  قّمة  عقد  فكرة  فيياإّن  ال�شمالّية، 
الكوري ال�شمايل كيم جونغ-اأون “حا�شرٌة جّداً هذه الأّيام يف 

الوليات املّتحدة«.
ال�شمالّية،  الكورّية  الر�شمّية  الأنييبيياء  وكالة  ن�شرته  بيان  ويف 

بيونغيانغ: ترامب حكيم وناأمل عقد قمة جديدة

تييعييييي�ييس فيه  الييييييذي  الييييوقييييت     يف 
اليييبيييالد جييييدل حيييارقيييا حييييول نقل 
الذي  فرانكو،  فران�شي�شكو  رفييات 
العظماء”،  “من  بيياعييتييبيياره  ُدفييين 
يف الكني�شة التذكارية يف فايل دي 
لو�س كايدو�س -غرب مدريد- من 
املده�س مالحظة راهنية وح�شور 
العقول،  يف  الييكييوديييلييلييو)الييزعيييييم( 
والنييقيي�ييشييام اليييبيييارز اليييذي ل يزال 

يثره. 
اإ�شبانيا -عادة ما يكون  فجزء من 
�ييييشييييرورة ملحة  ييييييرى  يييي�يييشيييارًييييا- 
لإخييراجييه ودفيينييه يف مييقييربة باردو 
الطرف  وييييتييي�يييشييياءل  امليينييفيي�ييشييليية؛ 
الآخيير عن اجلييدوى واحلاجة اإىل 
نب�س بقايا رجل يرتاح يف بازيليك 
فايل دي لو�س كايدو�س منذ فرة 

طويلة. 
  يعترب املع�شكر الأول ان وجوده يف 
اأنه  هذا ال�شريح ف�شيحة، خا�شة 
ت�شم  جماعية  مقربة  على  يربع 
33 األف جثة من احلرب الأهلية 
والييي�يييشييينيييوات   1939-1936
الأوىل من الديكتاتورية؛ يف حني 
األ  اأنه يجب  يوؤكد املع�شكر الثاين 
“ُيعاد فتح اجلروح القدمية”، واأن 

ُيرك املا�شي يف مكانه.

لي�ض مو�صوعا هادئا
   هييذا النييقيي�ييشييام اجليييذري بييني ما 
هو بالتاأكيد  ن�شميه “اإ�شبانيتان”، 
الديكتاتور  خييّلييفييهييا  تيييركييية  اأهيييييم 
اليييي�ييييشييييابييييق. فيييييياحلييييييرب الأهييييلييييييييية 
تلتها  التي  الطويلة  والدكتاتورية 
يتم  بييالييكيياد   ،  )1975-1939(
ول  املدر�شية،  الكتب  يف  تناولهما 
تزال مو�شوًعا م�شكوتا عنه، يق�ّشم 

عائالت باأكملها. 
لي�شت  فييييرانييييكييييو  مييي�يييشييياألييية  ان     
مو�شوًعا هادًئا، مثل حرب فرن�شا 

يف اجلزائر.
�شيما  الإ�ييشييبييانييييية، ل  الييثييقييافيية   يف 
جملة  هناك  تييزال  ول  ال�شيا�شية، 
من الثوابت را�شخة، يعّددها املوؤرخ 
“هاج�س  ميييورادييييليييو�يييس:  اإنيييرييييك 
ال�شيا�شية،  الييقييرارات  يف  الإجييميياع 
الخيييتيييالف،  �ييشيييييطيينيية  اإىل  وامليييييييل 
يف  التنفيذية  ال�شلطة  وت�شخيم 
الأخرى،  الدولة  �شلطات  مواجهة 
وامليييييييييييل لييييلييييقيييييييييادة اليييكيييارييييزمييييييية 
املت�شاحمة  والنظرة  وال�شخ�شية، 

للف�شاد«.
    ويقول الكاتب خافير �شركا�س 

اخلا�شة:  بطريقته  ال�شورة  ذات 
الفرنكية  تيييركيييت  الأ�يييشيييا�يييس،  “يف 
اإيتا  جييميياعيية  اأ�ييشييا�ييشيييييني:  اإرثييييييني 
الإرهييابييييية )الييتييي ُحييلييت يف مار�س 
التع�شب”.  وثيييقيييافييية   )2018
الحتكاك  مييو�ييشييوع  هنا  كييان  واإذا 
-واليييييذي، اىل جييانييب ذليييك، يدفع 
تناول  عييدم  اإىل  الإ�ييشييبييان  غالبية 
العمل  يتم  فييالأنييه مل   ،- املييو�ييشييوع 
وتنقيتها...  الييذاكييرة  حترير  على 
لقد مت دفن فرانكو، ولكن لي�س ما 

يثره من التبا�س.
   »يف اميياكيين اخيييرى، يييقييول املوؤرخ 
جييوليييييان كيييازانيييوفيييا، قييياميييوا مبثل 
الفا�شية  هييذه اخلييطييوة: مت حمييو 
يف اإييييطييياليييييييا، واإزالييييييية الييينيييازيييية يف 
اإ�ييشييبييانيييييا، مل يكن  اأمليييانيييييييا، اميييا يف 
كان  للفرنكية.  حقيقي  نزع  هناك 
هناك حتّول ناجح اإىل حد ما اإىل 
يرافقه  مل  لكنه  الييدميييقييراطييييية، 

اإدانة ل لب�س فيها للنظام. »

التنظيف الكبري
   عييينيييدميييا تييييييوىل الييي�يييشيييليييطييية عيييام 
خو�شيه  ال�شراكي  كييان   ،2004
لوي�س زابيياتييرو -الييذي كييان جده 
رميا  الفرنكيون  اأعدمه  جمهورًيا 
قانوًنا  اأ�ييشييدر  ميين  اأول  بيياليير�ييشييا- 
التاريخية”.  الييذاكييرة  “ل�شتعادة 
وميينييذئييذ، اأعيييييد فييتييح الييعييديييد من 
الأهلية،  للحرب  اجلماعية  املقابر 
الأماكن  اأو  الييي�يييشيييوارع  اليييغييياء  ومت 
الييعيياميية الييتييي حتييمييل ا�ييشييم فرانكو 
ا�شماء  -اأو  العام”  الييقييائييد   “ -اأو 

جرالته، مع بع�س ال�شتثناءات؛ 
ومت حجب معظم التماثيل، مبا يف 
منطقة  يف  الفرو�شية  متثال  ذلييك 

الوزارات اجلديدة يف مدريد.
   اإن الإدانيية الر�شمية لدكتاتورية 
فرانكو، التي روج لها ال�شراكيون 
بانتظام، مل تكن اأبًدا حمّل توافق: 
يف ثالث منا�شبات، الأعوام 2003 
و2013 و2015، رف�س احلزب 
ال�شعبي )وريث التحالف ال�شعبي، 
املبادرة  هييذه  مثل  فييرانييكييو(  حييزب 
اعتماد  اأو  مييبييا�ييشيير  بييرفيي�ييس  �ييشييواء 

هو  وهييذا  الت�شويت.  المتناع عن 
ال�شبب يف اأنه يظل “اأكرث الأموات 
م�شتقبل  اأمييامييه  زال  ومييا  حياة”، 
الأ�شابيع  يف  �ييشيييييمييا  ل  مييي�يييشيييرق. 
النتخابات  الأفيييق  يف  مييع  املقبلة، 
نوفمرب:   10 يف  الييتيي�ييشييريييعييييية 
رفات  نقل  اإنييه يجب  الي�شار  يقول 
وقت  اأقييرب  يف  الكوديللو)الزعيم( 
مميييكييين، وييييوؤكيييد اليييييمييني عييلييى اأن 
ي�شتخدمونه م�شبقا  ال�شراكيني 

كاأداة انتخابية.
عن لوبوان

احلرب الأهلية والدكتاتورية الطويلة التي تلتها، ل تزال مو�ضوًعا م�ضكوتا عنه يق�ّضم عائالت باأكملها
تركت الفرنكية اإرثني اأ�ضا�ضيني: جماعة اإيتا الإرهابية، التي ُحلت يف مار�ض 2018، وثقافة التع�ضب

�شريح يق�شم ا�شبانيا

فرانكو يربع فوق �شحاياه

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• جاك هوبري رودييه

    جاك �شراك، الذي كان رئي�شا “�شخيا، واأحيانا 
اأمريكا  ُيييعييرف يف  تييعييبييره،  �ييشيياخييًبييا ومييبييا�ييشييًرا يف 
لعامل  ودعوته  العراق،  لغزو  ال�شديدة  مبعار�شته 
موازنا  ثقال  اأوروبيييا  فيه  تكون  الأقييطيياب،  متعدد 
يورك  نيييييو  كييتييبييت  هييكييذا  الأمريكية”،  للهيمنة 
تاميز، اخلمي�س، عند ن�شرها نعيا طويال للرئي�س 
ال�شابق للدولة الفرن�شية، الذي تويف اخلمي�س يف 

باري�س.
   هناك قناعة لدى الأمركيني: ان �شراك اأحب 
اأ�شطورته،  اأنييه، وفق  درجيية  املتحدة، اىل  الوليات 
ا، اأحد  كاد ان يتزوج �شابة اأمريكية. لكنه كان اأي�شً
مقاومتها  على  جتيييراأوا  الذين  الوحيدين  الييقييادة 
واليي�ييشييمييود يف وجييهييهييا كييمييا فييعييل عيييام 2003 من 

خالل معار�شة احلرب على العراق.
حق  با�شتخدام  هييددت  قييد  حينها  فرن�شا  كانت     
الذي  اليييدويل  الأمييين  جمل�س  قيييرار  �شد  النق�س 
نتيجة  لغياب  العراق  �شد  القوة  ا�شتخدام  يجيز 
حتقيقات الوكالة الدولية للطاقة النووية، ووكالة 

الأمم املتحدة ملقاومة النت�شار النووي يف العامل.

فرن�صا ع�صو يف جمل�ض الأمن
احيييرام  اليييييه، ميين  بالن�شبة  ميي�ييشييتييمييد،  مييوقييف     
الأطييراف، ومعار�شته لأحادية  املتعددة  املوؤ�ش�شات 
اإدارة بو�س. كما �شمح له بتذكر العامل باأن فرن�شا 
هييي واحيييدة ميين الأعيي�ييشيياء اخلم�شة الييدائييمييني يف 
جمل�س الأمن اإىل جانب الوليات املتحدة ورو�شيا 
وال�شني واململكة املتحدة، واأنها قادرة على حتّمل 

م�شوؤولياتها باعتبارها “قوة عظمى«.
كان قد  �شاركوزي،  نيكول     وعلى عك�س خليفته 
و�شع �شروًطا لعودة فرن�شا للقيادة املندجمة حللف 
اأن يغادرها عام  التي قرر اجلييرال ديغول  الناتو، 
الرئي�س  ان  ال  لالأوروبيني،  قيادة  منها   ،1966
�شاركوزي وافق على العودة دون حماولة احل�شول 
على قيادة القوات يف البحر الأبي�س املتو�شط، كما 

طلب جاك �شراك.

يف نيويورك بعد 11 �صبتمرب
   غر اأن ال�شيا�شة اخلارجية التي قادها الرئي�س 
�شراك ل ميكن تلخي�شها يف معار�شته لأمريكا. 

نييتييذكيير، ومييييرة اأخيييييرى، يف نيييييويييورك، كييمييا ت�شر 
الوليات  اأجنبي يزور  اأول زعيم  انه كان  التاميز، 
�شبتمرب   11 الإرهيييابيييي يف  الييهييجييوم  بعد  املييتييحييدة 
نيويورك،  يف  الييتييواأمييني  الييربجييني  عييلييى   2001

والبنتاغون يف وا�شنطن.
على  فرن�شا  تعر�س  مل  قيادته،  حتت  وباملثل،     
ذكر املادة 5 من معاهدة �شمال الأطل�شي بعد 11 
�شبتمرب 2001، والتي تن�س على اأن الهجوم على 
حليف للمنظمة هو هجوم على اجلميع. و�شاركت 
وا�شع  ب�شكل  الفرن�شية  والييقييوات  اجلوية  الييقييوات 
اأفغان�شتان �شد  الربية يف  الع�شكرية  العمليات  يف 

اأ�شامة بن لدن زعيم تنظيم القاعدة.

تقليد ديغويل خال�ض
نيكول  مييع خلفائه،  اآخيير  اخييتييالف كبر     هناك 
اإميانويل  اأو  فران�شوا هولند،  وكذلك  �شاركوزي، 
التقليد  �يييشييييييياق  يف  �ييييشييييراك،  جييييياك  مييييياكيييييرون: 
عام  منذ  الفرن�شية  لل�شيا�شة  اخلال�س  الديغويل 
العربي  العامل  اأ�شدقاء  اأكييرث  اأحييد  كييان   ،1967

ا، خا�شة للفل�شطينيني. وفاء واإخال�شً
   عام 1996، اأي بعد �شنة من انتخابه للرئا�شة 
من  غ�شب  القد�س،  اإىل  زيييارة  واأثيينيياء  الفرن�شية، 
التي كان ح�شورها  الإ�شرائيلية  الأمنية  الأجهزة 
ا�شتخدام  ميين  والييتييي منعته  مييكييان،  كييل  طاغيا يف 
�شوارع معينة يف املدينة العربية القدمية. وما زلنا 
�شراك،  الرئي�س  اإىل  وجهها  التي  الأ�شئلة  نذكر 
بثبات  وبييداأ  فرن�شا،  يف  يعي�س  فل�شطيني  �شحفي 
دعمكم  على  الرئي�س  �شيدي  “اأ�شكركم  بي  تقريًبا 

للفل�شطينيني«.
ترك  الدولية  ال�شاحة  على  بانه  قناعة،  ت�شود     
يت�شح من  كييمييا  تيياريييخييييية،  ب�شمة  اأكيييرب  �ييشييراك 
يف  اخلمي�س.  يييوم  والزعماء  الييقييادة  �شهادات  عييدد 
اإفريقيا على �شبيل املثال، قام، على خطى اجلرال 
قادة  مع  حقيقية  �شداقة  �شيا�شة  بتنفيذ  ديغول، 
القارة، �شيا�شة مل متنعه من التعبر عن العداوة 
كما فعل مع لوران غباغبو يف كوت   hostilité
الفرن�شي  باجلي�س  ا�شتنجد  اأن  بعد  الييذي  ديفوار 
مل يتوقف عن انتقاده وانتقاد رئي�شه، لأن �شراك، 
التاريخ  يف  �شيبقى  الييداخييلييييية،  ال�شيا�شة  يف  كييمييا 

كحاكم قادر على الغ�شب.
ترجمة خرة ال�شيباين

جاك �ضرياك، الرجل الذي قال »ل« جلورج بو�ض

*كاتب افتتاحيات ال�شيا�شة الدولية بجريدة ليزكو الفرن�شية اليومية، 
والرئي�س ال�شابق جلمعية ال�شحافة الدبلوما�شية الفرن�شية.

جرح نازف يثري النق�صام:

اإ�ضبانيا: فران�ضي�ضكو فرانكو، اأكرث الأموات... حياة...!
الإدانة الر�صمية لدكتاتورية فرانكو، التي روج لها ال�صرتاكيون بانتظام، مل تكن اأبًدا حمّل توافق

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اإنــه على ل يــزال وهو يف قربه على     »ل مل ميت، 
هذه  بقوة  لترتدد  عادت  لعلها  عبارة  احلياة!  قيد 
الأيام بني الإ�صبان، يف اإ�صارة اإىل الديكتاتور الذي 
حكمهم اأكرث من اأربعة عقود. ومن املفارقات اأن هذا 
مر  ال�صعب،  اأغلبية  تعرفه  مل  الــذي  الديكتاتور، 
قبل   ،1975 نوفمرب   20 وفاته،  على  طويل  وقت 

44 عاًما تقريًبا. 

ف�ضيحة مكاملة ترامب مع اأوكرانيا وراءها  الـ »�ضي اآي ايه«  

وا�ضنطن تدعو الهند اإىل تخفيف القيود على ك�ضمري 

ال�شتخبارات  وكالة  اإىل  انتمائه  تاأكيد  حماميه  اأحد  ورف�س 
املركزية ودان ن�شر معلومات “خطرة” عن موكله.

“خائنا”  واعترب  ب”البطل”  الدميوقراطيون  و�شفه  وقييد 
من جانب اأن�شار الرئي�س الأمركي املتهم با�شتخدام من�شبه 
2020 يف  انييتييخييابييات  اأجيينييبييي يف  بييلييد  ميين  تييدخييال  “ليطلب 
الوليات املتحدة«. وخالل ات�شال هاتفي جرى يف 25 متوز-

يبدو  مييا  على  الأوكييييراين  الرئي�س  ميين  تييرامييب  طلب  يوليو، 
يبدو  الييذي  ال�شابق  الرئي�س  نائب  بايدن  جو  ب�شاأن  التحقيق 
وقام  املقبلة.  الرئا�شية  النتخابات  يف  ملناف�شته  حظا  الأوفيير 
البيت الأبي�س بت�شجيل حم�شر الت�شال على خادم خم�ش�س 

للن�شو�س ال�شرية.
اأغلبية يف  ودفعت الف�شيحة الدميوقراطيني الذين ي�شكلون 

جمل�س النواب اإىل فتح حتقيق برملاين بهدف عزل الرئي�س.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الذي  البالغ  بتقدمي  قييام  من  ومن�شب  هوية  الغمو�س  يلف 
ت�شبب يف اإطالق اإجراءات عزل �شد الرئي�س الأمركي دونالد 
ترامب بعد مكاملته الهاتفية مع نظره الأوكراين فولودمير 
اأنه  اخلمي�س  تيياميييز  نيييييويييورك  �شحيفة  وذكيييرت  زيلين�شكي. 
انتدب  ايييه(  اآي  )�شي  املركزية  ال�شتخبارات  وكالة  يف  حملل 

لفرة اإىل البيت الأبي�س.
وك�شف  اآب-اأغيي�ييشييطيي�ييس   12 اإىل  تييعييود  الييتييي  ال�شكوى  وت�شر 
م�شمنها اخلمي�س خ�شو�شا اإىل اأنه “خ�شع لتدريب يف حتليل 
اخلارجية  ال�شيا�شة  تفا�شيل  بييدقيية  يييعييرف  وكيييان  املييعييلييومييات 
الأمركية املتعلقة باأوروبا”، وميتلك “فهما جيدا” لل�شيا�شة 

املتعلقة باأوكرانيا، وفق ال�شحيفة نف�شها.

خالل  ميياغييواييير  جييوزف  الوطنية  ال�شتخبارات  مدير  وقييال 
هو  ميين  اأعييييرف  “ل  الييكييونييغيير�ييس اخلمي�س  يف  ا�ييشييتييميياع  جل�شة 

موؤكدا اأنه “فعل ما بو�شعه حلماية هويته«. املبّلغ”، 
العام  واملفت�س  حماميه  �ييشييوى  ا�شمه  يييعييرف  اأحيييد  ل  وحيياليييييا 
لال�شتخبارات الوطنية الذي تلقى اأول تبليغ اعترب اأنه “يت�شم 

بال�شدقية” لينقل اإىل رئي�س ال�شتخبارات.
ال�شيوخ،  جمل�س  اإىل  التبليغ  هييذا  نقل  عرقل  ماغواير  لكن 
يف  الرئي�س  حلق  تخ�شع  الرئي�شني  بني  املحادثة  اأن  معتربا 
عدم ك�شف معلومات. وقال اأمام جلنة ال�شتخبارات يف جمل�س 
اإذا  لكنه ل يعرف ما  النية”،  “ح�شن  املخرب يبدو  اإن  النواب 
مبا�شر  غيير  ميين م�شدر  جيياءت  التي  الدعيييياءات  “هذه  كانت 
“معلومات  اإنها  ترامب  قال  جهته،  من  دقيقة«.  اأو  �شحيحة 

كاذبة اأخرى” و”حملة مطاردة �شعواء جديدة«.
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عربي ودويل

اأعلنت ال�شلطات الرو�شية اجلمعة اأنها اأوقفت اأكرث من 260 بحارا 
كوريا �شماليا كانوا يقومون ب�شيد ال�شمك بطريقة غر م�شروعة 

يف بحر اليابان.
وياأتي توقيف هوؤلء البحارة بعد ع�شرة اأيام على حادث مماثل جرح 
ال�شواحل الرو�س خالل حماولتهم  خالله ع�شرة من عنا�شر خفر 

وقف �شفن �شيد كورية �شمالية، ما اأدى اإىل اعتقال 161 بحارا.
برميورييه  منطقة  يف  الرو�شية  الأميين  اأجييهييزة  يف  م�شوؤولة  وقالت 
“اأق�شى ال�شرق الرو�شي” للتلفزيون احلكومي الرو�شي اإن “ثالث 
و262  مبييحييركييات  املييييزودة  اليييييزوارق  وبييعيي�ييس  ال�شمك  ل�شيد  �شفن 
بحارا من كوريا ال�شمالية اأوقفوا يف املنطقة القت�شادية احل�شرية 

لرو�شيا«.
واأو�شحت امل�شوؤولة نف�شها “خالل تفتي�س ال�شفينة مل يبد البحارة 
مرفاأ  اإىل  املييوقييوفييون  واقييتيييييد  مييقيياوميية  اأي  ال�شماليون  الييكييوريييون 
بعد  ر�شميا  ال�شمالية  كوريا  لدى  احتجت  رو�شيا  وكانت  ناخودكا«. 
“اتخاذ اجراءات �شارمة ملنع  احلادث الأول وطلبت من بيونغ يانغ 

حوادث من هذا النوع” يف امل�شتقبل.
ويتم اعرا�س �شيادي �شمك كوريني �شماليني من حني لآخر من 
قبل البحرية الرو�شية اأو اليابانية يف بحر اليابان الذي تطل عليه 

كوريا ال�شمالية ورو�شيا واأرخبيل اليابان.

اأغييلييقييت بيياكيي�ييشييتييان، اأمييي�يييس اجلييمييعيية، جييميييييع املييعييابيير احليييدوديييية مع 
الرئا�شية،  النتخابات  قبل  الأميين  لتح�شني  حماولة  يف  اأفغان�شتان، 
يف البالد التي متزقها احلرب، بعد اأن هددت حركة طالبان بعرقلة 

النتخابات.
�شتبقى  “املعابر  اإن  بيييييان،  يف  الباك�شتانية  اخلارجية  وزارة  وقييالييت 
احلدود،  عرب  التجارية  وال�شاحنات  الأ�شخا�س  حركة  اأمييام  مغلقة 

اليوم اجلمعة، وخالل القراع يف اأفغان�شتان، اليوم ال�شبت«.
اليوم  جديد  اأفغاين  رئي�س  لختيار  النتخابات  اإجييراء  املقرر  ومن 
اأمر زعماء طالبان  اأن  انييدلع عنف بعد  ال�شبت، و�شط خماوف من 

كوادرهم بعرقلة العملية.
وهناك مزاعم باأن حركة طالبان الأفغانية �شت�شن هجمات قاتلة يف 
جانب  من  تغا�س  يف  احلييدود،  عرب  خمابئها  با�شتخدام  اأفغان�شتان، 

هيئات املخابرات الباك�شتانية. وتنفي اإ�شالم اآباد ذلك.
واإىل جانب اإغالق احلدود ب�شكل كامل ملدة يومني، ن�شرت باك�شتان 
اأي�شاً قوات اأمن اإ�شافية يف املعابر ل�شمان عدم عبور امل�شلحني اإىل 
اأفغان�شتان. وجترى النتخابات بعد اأ�شابيع من انهيار عملية �شالم 
اأثار خماوف من حدوث املزيد  بني الوليات املتحدة وطالبان، مما 

من العنف يف البالد، التي ت�شهد ا�شطرابات منذ عام 2001.

اأوروبيييا، مل  وبالبتعاد عن  وا�شنطن،  التوا�شل مع  نوع من  اأي  دون 
ت�شاهم م�شاركة الرئي�س الإيراين ح�شن روحاين يف جل�شات اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة يف تقليل التوتر بني بالده والوليات املتحدة، 
الهجمات على  ب�شبب  املن�شوب يف منطقة اخلليج  اإخماد احلريق  اأو 

�شركة نفط �شعودية.
واخييتييتييم روحيييياين اخلييمييييي�ييس جيييدول اأعييمييالييه يف نيييييويييورك مبوؤمتر 
�شحايف اأو�شح فيه جمدداً اأنه لن يتم التفاو�س حلني رفع وا�شنطن 
عقوباتها. وقال الرئي�س الإيراين يف قاعة بفندق قريب من الأمم 
من  امل�شبقة  ال�شروط  هييذه  فيها  ترفع  حلظة  جيياءت  “اإذا  املتحدة 
على الطاولة، بالطبع �شيكون هناك احتمال للحديث مع الوليات 
ال�شحافيني على  اأمييييام جمييمييوعيية ميين  واأ�ييشيير روحيييياين  املييتييحييدة«. 
الر�شائل التي وجهها قبلها بيوم يف اجلمعية العامة، حيث ا�شتبعد 

اأمام القادة الدوليني التفاو�س يف ظل العقوبات.
وكان روحاين قد قال “لن نتفاو�س اأبدا مع عدو ي�شعى ل�شت�شالم 
وال�شغط«. مل يكن يبدو حمتمال،  الفقر  اأ�شلحة  با�شتخدام  اإيييران 
املتحدة  لييالأمم  العامة  اجلمعية  �شبقت  التي  الأ�شابيع  خييالل  لكن 
زادت التكهنات حول لقاء حمتمل يف نيويورك بني روحاين ونظره 

الأمريكي دونالد ترامب.

عوا�صم

مو�شكو

اإ�شالم اأباد

وا�شنطن

ال�ضني تنفي اتهامات بالتج�ض�ض على اإيربا�ض  
 •• بكني-اأ ف ب:

نفت احلكومة ال�شينية اأم�س ال�شبهات املتعلقة مب�شوؤولية قرا�شنة �شينيني 
عن اأن�شطة جت�ش�س على �شركات متعاقدة مع جمموعة ايربا�س، كما اأفادت 

وكالة فران�س بر�س يف حتقيق ن�شر اخلمي�س.
موؤمتر  يف  �شوانغ  غنغ  ال�شينية  اخلييارجييييية  وزارة  با�شم  املتحدث  واأعييليين 
�شبكات  اأميين  عن  بحزم  تدافع  ال�شني  اأن  لكم  اأوؤكيييد  اأن  “ميكنني  �شحايف 

)النرنت( وتعار�س ب�شدة اأي �شكل من اأ�شكال الهجمات املعلوماتية«.
الأخيييرة، حتدثت مقالت عديدة عن هجمات  الأييييام  “يف  املتحدث  وقييال 
معلوماتية. يف هذه املقالت، وبدون اأي دليل، يحاول البع�س دائماً توجيه 
واأ�شاف “هذا لي�س بالأمر  اأ�شابع التهام لل�شني بهدف تلويث �شمعتها”. 

املهني ول امل�شوؤول«.
وتعر�شت جمموعة ايربا�س يف الأ�شهر الأخرة لهجمات معلوماتية عرب 
�شركات متعاقدة مع ال�شركة امل�شنعة للطائرات، كما علمت وكالة فران�س 

بر�س من عدة م�شادر اأمنية.
عدة  اأ�شارت  الأطيييراف،  لأحييد  ر�شمياً  الهجمات  �شل�شلة  ن�شب  رف�شها  ومع 
م�شادر اإىل جمموعة مرتبطة بال�شلطات ال�شينية عرفت بال�شم الرمزي 
مرتبطة،  �شينية  معلوماتي  جت�ش�س  جمموعة  وهييي   .”10 تي  بي  “اي 
كما  الع�شكرية  املييجييالت  يف  ال�شينية،  بال�شتخبارات  وا�شنطن،  بح�شب 

القت�شادية.
ووفق م�شادر متطابقة، ا�شتهدف القرا�شنة خ�شو�شاً وثائق م�شادقة تقنية 
وهو الإجراء الر�شمي الذي يثبت باأن جميع عنا�شر الطائرة متالئمة مع 

معاير ال�شالمة.
يذكر اأن ال�شني حتاول منذ �شنوات اإنهاء ت�شنيع طائرتها املتو�شطة الأوىل 

لكنها تواجه �شعوبات يف احل�شول على ترخي�س لها. “�شي 919”، 
 

يخ�صى عدد من الإ�صرائيليني اجلمود الربملاين

نتانياهو .. اإذا جنا من النتخابات لن يرحمه الق�ضاء

»ف�ضيحة اإيبيزا« مل توؤثر على عالقات النم�ضا ورو�ضيا  
•• فيينا-اأ ف ب:

تبقى  جييديييدة،  انييتييخييابييات  الأحييييد  النم�شا  ت�شهد  فيما 
�شورة واحدة من الئتالف املنتهية وليته بني اليمني 
واليمني املتطرف، حا�شرًة يف الأذهان، هي �شورة وزيرة 
الرو�شي فالدمير بوتني،  الرئي�س  اخلارجية تراق�س 

يف خطوة اأثارت ال�شكوك حول مدى حيادية فيينا.
ومن �شبه املوؤكد اأن العالقة اجليدة بني النم�شا ورو�شيا 
للم�شت�شار  املييتييوقييعيية  النييتييخيياب  اإعييييادة  بييعييد  تتغر  ليين 
�شيبا�شتيان كورتز، الذي يرجح انه �شي�شكل من جديد 
ائتالفاً مع احلزب القومي “حزب احلرية النم�شاوي«.

الييرو�ييشييي يف  بيياليي�ييشيياأن  �ييشييولييتييز املتخ�ش�س  بييييير  وييييرى 
فراغاً  متييالأ  “النم�شا  اأن  اأملييانيييييا  يف  كوتينغن  جامعة 
يف  الكرملني  مع  عالقتها  تراجعت  التي  برلني  تركته 
ال�شنوات الأخرة. وينظر اإليها يف مو�شكو اأكرث من اأي 

وقت م�شى بعني الثقة«.
اإ�شقاط  يف  دوراً  عنها،  رغييميياً  رو�ييشيييييا،  لعبت  ذليييك،  مييع 
حكومة كورتز قبل 4 اأ�شهر والدعوة لنتخابات مبكرة 

تعقد الأحد.
ويف اأيار-مايو، ن�شرت و�شائل اإعالم اأملانية مقطع فيديو 
البليار  اأثييار ده�شة كبرة، �شور بكامرا خفية يف جزر 
هاينز-كري�شتيان  امل�شت�شار  نائب  ويظهر   ،2017 عام 
اإىل حييزب احلرية، وهييو يطرح  الييذي ينتمي  �شراخيه 
بيع عقود عامة لمراأة �شابة قدمت نف�شها على اأنها ابنة 
�شقيق اأوليغار�شي رو�شي، وذلك مقابل منحه متويالت 

�شرية.
واأدت الف�شيحة اإىل ا�شتقالة �شراخيه، لكنها مل تك�شر 
“التوافق ال�شيا�شي” احلايل يف النم�شا، حيث توؤيد كل 
مع  التعاون  عييال من  م�شتوى  على  الأطيييراف احلفاظ 
رو�شيا، وفق بول �شميدت من مركز درا�شات “اجلمعية 

بار اإيالن: “قد يجد نتانياهو نف�شه منبوذاً من اأع�شاء 
يف حزبه، لكن لن يحدث ذلك ما مل تف�شل مفاو�شات 
لت�شكيل ائتالف حكومي يف حتقيق نتائج وا�شحة. ولن 
يقدم اأي خلف حمتمل لنتانياهو على خلعه لأنه يتمتع 

ب�شعبية كبرة«.
البث  هيئة  اأجييرتييه  جييديييد،  راأي  ا�شتطالع  وك�شف  هييذا 
اليوم اجلمعة، اأن اأكرث من ن�شف  الإ�شرائيلي “كان”، 
ال�شعب الإ�شرائيلي يدعم حكومة وحدة وطنية، وفق ما 

اأورد موقع »i24news« الإخباري.
امل�شتطلعة  مييين   50.6% اأن  ال�ييشييتييطييالع،  واأظيييهييير 
التناوب  ت�شمل  اآراوؤهييم يف�شلون حكومة وحدة وطنية 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حتى  الأخيييرة  الإ�شرائيلية  النتخابات  نتيجة  ُتعترب 
لرئي�س  قا�شمة  �شربة  مبثابة  عييادييية،  ظييروف  ظييل  يف 
اليييييوزراء بيينيييييامييني نييتييانييييياهييو، بييييراأي جييو�ييشييوا ميتنيك، 

�شحفي وكاتب �شيا�شي.
املرتبة  الأخييرة، يف  الليكود، يف النتخابات  وحل حزب 
الثانية بعد حزب الو�شط، اأزرق واأبي�س، كما فقد كتلته 
الربملانية �شمن الكني�شت املكون من 120 مقعداً. لكن، 
لي�شت هذه  ح�شب مقال ميتنيك يف “فورين بولي�شي”، 

اأوقات عادية يف اإ�شرائيل. 
نتانياهو يف مواجهة،  بات  الأخييرة،  النتخابات  وعقب 
ل عييقييبييات هييائييليية يف تيي�ييشييكيييييل ائيييتيييالف و�ييشييمييان فرة 
من  �شل�شلة  بل  وح�شب،  لإ�شرائيل  كزعيم  اأخييرى  حكم 

التهامات يف ق�شايا ف�شاد قد حتل يف ال�شهر املقبل.
وقد دفع هذان العامالن – الهزمية النتخابية وامل�شكلة 
لال�شتنتاج،  ال�شيا�شيني  املحللني  بع�س  الييقييانييونييييية- 
على  العهد  الطويلة  نتانياهو  �شيطرة  اأن  بحذر،  واإن 

ال�شيا�شات الإ�شرائيلية تقرب من نهايتها. 
وح�شب الكاتب، يوا�شل نتانياهو ال�شعي ل�شمان ت�شكيل 
حكومة ائتالفية يف زعامته، وتفاو�س قبل يومني مع 
ب�شاأن  واأبي�س  اأزرق  حييزب  زعيم  غانتز،  بيني  مناف�شه 

ائتالف حمتمل وا�شع النطاق. 
لييكيين، بيياعييتييقيياد كيياتييب امليييقيييال، �ييشييوف يييتيي�ييشييابييك ب�شكل 
القانونية  وم�شاكله  ال�شيا�شي  نتانياهو  م�شر  خطر 
اليوم،  ذلييك  ويف  املقبل.  الأول”  اأكتوبر”ت�شرين   2 يف 
الإ�شرائيلي  الييعييام  املييدعييي  مييع  ا�ييشييتييميياع  جل�شة  �ييشييتييبييداأ 
اأفيخاي مانديلبليت، ب�شاأن تهم بر�شى وخيانة الأمانة 
والحيييتيييييييال. و�يييشيييوف تييتييداخييل، عييلييى الأرجييييييح، جل�شة 
لت�شكيل  النتخابات  بعد  مييا  مفاو�شات  مييع  ال�شتماع 

ائتالف – ما يجعل موقف نتانياهو اأكرث �شعفاً. 
�شيا�شي  عييامل  تال�شر،  غايلي  يييقييول  اليي�ييشييييياق،  هييذا  يف 
التقاطع  “يعمل  الييقييد�ييس:  يف  العربية  اجلامعة  لييدى 
نتانياهو.  �شد  والق�شائية  ال�شيا�شية  الإجيييراءات  بني 
�شينتهي  ائتالف،  ت�شكيل  يف  وف�شل  نتانياهو  دين  فيياإذا 
لليمني  وبالن�شبة  الإ�ييشييرائيييييلييي.  ال�شعب  بنظر  اأمييييره 
�شعف  نقطة  مبييثييابيية  نتانياهو  �شيغدو  الإ�ييشييرائيييييلييي، 

بعدما كان دوماً �شاحر البقاء ال�شيا�شي«.
ويلفت الكاتب لعدم توفر م�شار وا�شح ب�شاأن 61 مقعداً 
غانتز،  اأو  نتانياهو  من  لأي  برملانية،  اأغلبية  لتحقيق 
وقد ح�شدت اأحييزاب دينية كتلة من 55 مقعداً، بينما 
ح�شلت جمموعة من اأحزاب الي�شار والو�شط، واأخرى 
وهناك  مقعداً.   57 على  جزئياً،  غانتز  دعمت  عربية 
مت�شدد  قومي  حزب  يف  يتمثل  خمادعاً  دوراً  يلعب  من 
وعييلييميياين بييزعيياميية وزيييير الييدفيياع الإ�ييشييرائيييييلييي ال�شابق 
مع  نتانياهو  حتالف  هاجم  والييذي  ليربمان،  اأفيغدور 
الإ�شرائيليني  ميين  عييدد  يخ�شى  وليييذا  دييينييييية.   اأحييييزاب 
احتمال اأن جتد البالد نف�شها، يف حالة جمود برملاين، 

متجهة نحو انتخابات ثالثة يف هذا العام.
وعقب انتخابات 17 �شبتمرب “اأيلول” دعا كبار ال�شا�شة 
فيها  يييتيي�ييشييارك  “وحدة”  حييكييوميية  اإىل  الإ�ييشييرائيييييليييييني 
على  يتناوبان  ولرمبا  واأبي�س–  واأزرق  الليكود  حزبا 
وغانتز.  نتانياهو  بني  اليييوزارة  رئا�شة  يف  ال�شالحيات 
ويف تلك احلالة، يحتاج نتانياهو اإىل اأن يكون اأول من 

يتوىل ال�شلطة حلماية نف�شه من اتهام حمتمل. 
ورغم اأن حمكمة العدل العليا يف اإ�شرائيل ق�شت �شابقاً 
بوجوب ا�شتقالة وزراء يف حالة اتهامهم بجرائم، ولكن 
مل تخترب م�شاألة ما اإذا كان يفر�س تطبيق �شابقة على 

رئي�س للوزراء. 
وقال جوناثان رينولد، اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف جامعة 

اإعادة انتخابه بعد نحو اأربعة اأ�شهر. واعترب حينها باأن 
النم�شا “�شريك تقليدي«.

وكانت تلك �شاد�س زيارة ر�شمية لفالدمير بوتني اإىل 
كورتز  بييدوره  ترامب  دونالد  ا�شتقبل  وحينما  النم�شا. 
اهتماماً  الأمركي  الرئي�س  اأبييدى   ،2019 مطلع عام 
بح�شب  ومييو�ييشييكييو،  فيينا  بييني  القريبة  الييعييالقيية  بييهييذه 

م�شدر مقرب من احلزب املحافظ النم�شاوي.
بالقول  ترامب  دونالد  كورتز  “اأجاب  امل�شدر  واأو�ييشييح 
اإنه جمرب على �شمان اإمدادات النم�شا من الطاقة واأن 

رو�شيا اأثبتت اأنها طرف جدير بالثقة«.
اقت�شادية  “م�شالح  وجييود  على  �شميدت  بييول  ويييوؤكييد 

النم�شاوية لل�شيا�شة الأوروبية«. ويف متوز-يوليو، ان�شم 
كري�شتيان  الدميوقراطي  ال�شراكي  ال�شابق  امل�شت�شار 
احلديد  �شكك  �شركة  على  الإ�ييشييراف  جمل�س  اإىل  كييرن 
بير  الييدبييلييومييا�ييشييي  ويييو�ييشييح  دي«.  زد  “ار  الييرو�ييشييييية 
احلكومة  با�شم  متحدثاً  كييان  الييذي  لون�شكي-تفنتال، 
بني كانون الأول-دي�شمرب 2017 واأيار-مايو 2019، 
بهذا  ن�شتمر  اأن  لنا  “يبقى مهماً  بر�س  فران�س  لوكالة 

احلوار )مع رو�شيا(«.
�شيبا�شتيان كورتز  2018، خ�ش�س  �شباط-فرباير  يف 

اأول زيارة له خارج الحتاد الأوروبي اإىل رو�شيا.
بعد  الييزيييارة  بييوتييني  فييالدمييير  الييرو�ييشييي  الرئي�س  ورّد 

عار�س  فيما  غييانييتيي�ييس،  وبييييينييي  نتانياهو  بنيامني  بييني 
 41.8% اأجيياب  لال�شتطالع،  ووفقاً  ذلييك.   32.1%
للوزراء  رئي�شاً  اأول  يكون  باأن  نتانياهو،  يوؤيدون  باأنهم 
بالتناوب، بينما اأجاب %40.8 اأنهم يوؤيدون غانت�س.

على  الييلييوم  اآراوؤهييييم  امل�شتطلعة  ميين   ،34.5% واألييقييى 
نتانياهو، يف حال �شتجري انتخابات ثالثة يف اإ�شرائيل، 
فيما األقى %31.6 باللوم على رئي�س حزب “ي�شرائيل 
اأن يائر  اأجابوا   8% اأما  اأفيغدور ليربمان،  بيتينو”، 
هو  لبيد “ال�شخ�شية الثانية يف حتالف اأزرق اأبي�س”، 
امل�شوؤول، وفقط %6.4 األقوا اللوم على رئي�س حتالف 

بيني غانت�س.  “اأزرق اأبي�س”، 

املا�شي  العام  الطرفان  ومييدد  البلدين.  بني  وا�شحة” 
اأول  لع�شرين عاماً عقدهما ب�شاأن الغاز الطبيعي، وهو 
عقد وقع قبل ربع قرن بني الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق 
الدول  وغالبية  بريطانيا  وعك�س  غربي.  اأوروبييي  وبلد 
2018 طرد  اآذار-مييار�ييس  الأوروبييييية، رف�شت فيينا يف 
بت�شميم  الكرملني  اتييهييام  على  رداً  رو�ييس  دبلوما�شيني 

اجلا�شو�س الرو�شي ال�شابق �شرغي �شكريبال.
القاطع  بدعمه  ذلييك،  من  اأبعد  احلرية  حييزب  ويذهب 
وقبل  والبلقان.  وجورجيا  اأوكرانيا  يف  مو�شكو  �شيا�شة 
تعاون  اتفاق  النم�شاوي  املتطرف  اليمني  وقع  عامني، 

مع حزب “رو�شيا املوحدة” احلاكم يف رو�شيا.
ي�شر بير �شولتز اإىل اأن فالدمير بوتني الذي عمل يف 
اأملانيا ال�شرقية بني عامي 1985 و1989 عندما كان 
“يتحدث  بييي(،  جي  )كي  ال�شوفييتية  ال�شتخبارات  يف 

اللغة الأملانية بطالقة«.
لييغيية دعييييت وزيييييييرة اخلارجية  بييياأيييية  ولييييي�ييس ميييعيييروفييياً 
احلرية،  بحزب  املرتبطة  كورتز  حكومة  يف  النم�شاوية 
كارين كني�شل، فالدمير بوتني حل�شور زفافها يف اآب-

الفال�س  ترق�س  وهي  �شورها  لكن   ،2018 اأغ�شط�س 
مع الرئي�س الرو�شي انت�شرت ب�شكل كبر يف العامل.

قرون  اإىل  ومو�شكو  فيينا  بني  املميزة  العالقة  وتعود 
م�شت، منذ اأن زار القي�شر بطر�س الأكرب النم�شا يف عام 
اإمرباطورتي  بني  دبلوما�شية  عالقات  واأن�شاأ   ،1698
هاب�شبورغ ورومانوف. وقدم موزارت حفالت مو�شيقية 
اأمييييام �ييشييفيير الييقييييي�ييشيير. وبييعييدمييا احييتييلييهييا احلييلييفيياء بعد 
مبثابة  تلقائياً،  النم�شا،  باتت  الثانية،  العاملية  احلييرب 
اليييبييياردة. و�شافح  فيييرة احليييرب  منطقة عييازليية طيييوال 
كينيدي  جييون  الأمييركييي  الرئي�س  خروت�شوف  نيكيتا 
ليونيد  �شافح  اأييي�ييشيياً  وهيينيياك  النم�شا،  يف   1961 عييام 

بريجنيف جيمي كارتر عام 1979.

غوتريي�ض يطالب الدول املانحة �ضد الفجوة يف ميزانية » الأونروا«
•• نيويورك -وام:

�شدد الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س، على احلاجة املا�شة ل�شد عجز وكالة الأمم 
املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني “الأونروا” والبالغ 120 مليون دولر، م�شرا اإىل 
اأنها م�شوؤولة عن تقدمي الدعم الأ�شا�شي لنحو 5.4 ماليني لجئ فل�شطيني يف ال�شرق الأدنى. كما 
حذر الأمني العام خالل الجتماع الوزاري لدعم الونروا عقد يف املقر الدائم للمنظمة الدولية يف 
نيويورك، من مغبة اأي حماولت للحد من تفوي�س هذه الوكالة الدولية احليوية، موؤكدا على اأن 
مثل تلك اخلطوات ال�شلبية �شتكون مدمرة ومكلفة. وعرب عن خ�شيته من تخيل العواقب الهائلة 
اإذا مل تكن الأونييروا قادرة على العمل، لي�س فقط اخل�شائر الإن�شانية الكبرة على النا�س، ولكن 
اأي�شا املخاطر اجل�شيمة التي املهددة لل�شالم والأمن يف املنطقة امل�شطربة. وعرب الأمني العام عن 
تقديره للم�شاهمات ال�شخية التي قدمتها العديد من الدول هذا العام وجتاوزت يف قيمتها �شقف 
م�شاهماتها العتيادية يف ميزانيتها لعام 2018، اإل اأنه اكد على اأن هذا العجز و�شل اإىل 120 

مليون دولر، وطالب ب�شدة من الدول املانحة �شد هذه الفجوة املت�شعة يف ميزانية الوكالة.

وجعلهم  اإ�شالحهم  با�شم  �شغرة  غرفة  يف  مقيدين  التا�شعة 
موؤكداً اأن العديد منهم لديهم  قادرين على حتمل امل�شوؤولية”، 

ندوب على ظهورهم.
اأعلن  ميين  بينهم  املعاملة.  ل�شوء  ال�شحايا  “تعر�س  واأ�ييشيياف   
تعر�شه لالغت�شاب من قبل اأ�شاتذته«. وعرثت ال�شرطة كذلك 
و�شربوا  بال�شال�شل  الطالب  فيها  علق  تعذيب”  “غرفة  على 
عندما اعترب اأ�شاتذتهم اأنهم ارتكبوا خطاأ ما. ونفذت املداهمة 
اأن  �شعروا  املكان،  قرب  يعي�شون  �شكان  متكررة من  �شكاوى  بعد 

�شيئاً غر عادي يدور داخل املدر�شة.
واأكد  متنوعة،  جلن�شيات  ينتمون  “ال�شحايا  املتحدث  اأ�ييشيياف 
اثنان من ال�شحايا خالل ا�شتجوابهما اأن والديهما اأح�شراهما 
افتتحت  التي  املدر�شة  فا�شو«. وت�شتقبل  بوركينا  اإىل هناك من 

•• كانو-اأ ف ب:

بر�س  فران�س  لوكالة  النيجرية  ال�شرطة  با�شم  متحدث  اأعلن 
اأكرث  اأنقذت  اأن ال�شرطة يف مدينة كادونا �شمال نيجريا  اأم�س 
مدر�شة  خمتلفة” يف  جن�شيات  “من  وطالب  تلميذ   300 من 
وال�شتغالل  للتعذيب  كثرون  فيها  تعر�س  داخلية  اإ�شالمية 
اجلن�شي. وقال الناطق با�شم �شرطة ولية كادونا ياكوكو �شابو 
لوكالة فران�س بر�س اإن ال�شرطة داهمت اخلمي�س املبنى يف حي 
ريغا�شا املدينة حيث كان بالغون وقا�شرون يقيمون يف “ظروف 
اإن�شانية مهينة ول اإن�شانية با�شم تعليمهم القراآن واإ�شالحهم«. 

واأوقف مالك املبنى وم�شاعدوه ال�شتة.
واأعلن �شابو “عرثنا على نحو مئة تلميذ، بينهم اأطفال يف �شن 

قبل نحو ع�شر �شنوات طالباً اأح�شرتهم عائالتهم لتعلم القراآن، 
املدمنني  اأو  منهم  اجلانحني  م�شار  ت�شويب  اأجييل  من  وكذلك 
�شكانه من  وغالبية  نيجريا،  �شمال  ويوجد يف  املخدرات.  على 
بع�شها غر ر�شمي،  “الإ�شالحيات”،  امل�شلمني، عدد كبر من 
توؤمن تعليماً حازماً للقراآن، وذلك يف ظل غياب موؤ�ش�شات عامة 
اأمر. واأعرب  ال�شن الذين يعي�شون بدون ويل  توؤوي ال�شغار يف 
اأهل بع�س ال�شحايا من �شكان كادونا، ممن ا�شتدعتهم ال�شرطة، 
عن “�شدمتهم وروعتهم”، عندما علموا ما تعر�س له اأولدهم، 
موؤكدين اأنهم كانوا يجهلون متاماً الظروف التي عا�شوها، وفق 

املتحدث با�شم ال�شرطة.
وكان الأهل يح�شرون ب�شكل دوري الطعام لأولدهم وكان ي�شمح 

لهم بروؤيتهم مرة واحدة كل ثالثة اأ�شهر.

ال�ضرطة النيجريية حترر 300 تلميذًا تعر�ضوا للتعذيب 

وا�ضنطن تخف�ض احل�ضة ال�ضنوية ل�ضتقبال الالجئني 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الأميييركيييي  الييرئييييي�ييس  اإدارة  اأدخييييلييييت 
ترامب خف�شاً جذرياً جديداً  دونالد 
يف ح�شة الالجئني الذين ت�شت�شيفهم 
الييييوليييييات امليييتيييحيييدة وذليييييك يف اإطييييار 
التوطني،  بيياإعييادة  اخلا�شة  �شيا�شتها 
يف خييطييوة عيير�ييشييتييهييا لنيييتيييقيييادات من 

منظمات اإن�شانية.
واأعلنت اخلارجية الأمركية يف بيان 
اأنه خالل ال�شنة املالية لعام 2020، 
ت�شرين  ميييين  الأول  يف  تييييبييييداأ  اليييتيييي 
اإعادة  الأول-اأكتوبر، �شي�شمل برنامج 
التوطني 18 األف لجئ، مقابل 30 
األف لجئ هذا العام، ونحو 85 األف 

لجئ يف عام 2016.
عن  التوطني  اإعيييادة  بييرامييج  وتختلف 
طلبات  لتقدمي  التقليدية  العملية 
اللجوء عند احلدود الأمركية، علماً 

لقاء مرتقب بني العاهل الأردين والرئي�ض الرو�ضي 
•• عمان-وكاالت:

اأكد وزيرا اخلارحية الأردين اأمين ال�شفدي، والرو�شي �شرغي لفروف، 
الثاين،  عبداهلل  امللك  الأردين  العاهل  �شيجمع  الييذي  القمة  لقاء  اأهمية 
تعزيز  املييقييبييل، ودوره يف  ال�شهر  بييوتييني يف  فييالدمييير  الييرو�ييشييي  والييرئييييي�ييس 
حل  جهود  يف  التعاون  وزييييادة  البلدين،  بني  املتنامية  الثنائية  العالقات 
الأزمات الإقليمية.  وا�شتعر�س الوزيران يف لقائهما على هام�س اجتماعات 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك م�شاء اأم�س، وفق ت�شريح لوزارة 
اخلارجية الأردنية، امل�شتجدات الإقليمية، خا�شًة ما يتعلق منها بالق�شية 
الفل�شطينية، والأزميية ال�شورية.  وثمن ال�شفدي موقف رو�شيا الثابت يف 
الأحادية  ال�شرائيلية  الإجييراءات  على خطورة  و�شدد  الدولتني،  دعم حل 
امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  قيام  فر�س  وتقو�س  الحتالل  تكر�س  التي 
“حزيران”  يونيو  ميين  الييرابييع  خطوط  على  املحتلة  القد�س  وعا�شمتها 

 .1967
وبتطرقهما لالأزمة ال�شورية، اأكد ال�شفدي ولفروف اأهمية التفاق على 
ت�شكيل اللجنة الد�شتورية، الذي ميثل خطوة مهمة على طريق التو�شل 
حلل �شيا�شي لالأزمة.  و�شدد ال�شفدي �شرورة تكاتف اجلهود للتو�شل اإىل 
حل �شامل لالأزمة يعيد ل�شوريا اأمنها وا�شتقرارها ودورها، ويخل�شها من 

الع�شابات الإرهابية، ويتيح ظروف العودة الطوعية لالجئني.

تقييم  تييريييد  الأمييركييييية  الإدارة  اأن 
�شيا�شتها بهذا ال�شدد ب�شكل �شامل.

بلغ  وهييذا اخلف�س اجلييذري اجلديد 
اإطالق  ميينييذ  اإذ  قيييييا�ييشييييية،  ميي�ييشييتييويييات 
هذا الربنامج يف عام 1980، تخطى 
املعدل ال�شنوي حل�شة الالجئني فيه 

الي95 األف لجئ.
ومن املفر�س مناق�شة هذا التعديل 
الكونغر�س  يف  الييالجييئييني  حيي�ييشيية  يف 
ترامب  دونالد  عليه  ي�شادق  اأن  قبل 
الهجرة  �شد  مكافحته  تبقى  اليييذي 
اأحيييد ق�شاياه  املييتييحييدة  الييوليييات  اإىل 
النتخابات  عيين  عييام  قبل  الرئا�شية 

الرئا�شية الأمركية.
“الرئي�س  اإن  الأبييييي�ييس  البيت  وقيييال 
يعطي الأولوية دائماً لرفاه املواطنني 

الأمركيني«.
الذي  الثقل  “فاإن  اخلارجية،  ووفييق 
الهجرة  نيييظيييام  حيييالييييييياً  ييييييرزح حتييتييه 

الأمركي يجب اأن يتم تخفيفه قبل 
قييادرة من  املتحدة  الوليات  تكون  اأن 
عييدد كبر  اإعيييادة توطني  جديد على 

من الالجئني«.
املهاجرين  اليي�ييشيييييا�ييشيية  هيييذه  وتييخيي�ييس 
الييييذييييين تيييخيييتيييارهيييم وكيييييييالت الأمييييين 
وال�شتخبارات الأمركية يف خميمات 
لتعيد  اليييعيييامل  حيييول  املييتييحييدة  الأمم 
املتحدة،  اليييييولييييييات  يف  تييوطييييينييهييم 
مثل  ه�شا�شة  اأكييرث  هم  من  خ�شو�شاً 
الحتياجات  وذوي  والأرامييل  امل�شنني 

اخلا�شة.
واأ�ييييشييييافييييت اخلييييارجييييييييية الأميييركييييييية 
من  نيي�ييشييتييقييبييلييهييا  الييييتييييي  “احل�شة 
بعني  تيييياأخييييذ  اأن  ييييجيييب  اليييالجيييئيييني 
القومي  الأميييييين  ميي�ييشييالييح  العيييتيييبيييار 

وال�شيا�شة اخلارجية الأمركية«.
ال�شنوات  “يف  اخليييارجييييييية  واأكييييييييدت 
الأخيييرة، األقت قييوات الأميين القب�س 

على اأ�شخا�س ي�شتبه باأنهم اإرهابيون 
ميييييييييروا عييييييرب بييييرنيييياجميييينييييا اخلييييا�ييييس 

بالالجئني«.
وتييييابييييعييييت اخليييييارجييييييييييية الأمييييركييييييييية 
وبهدف خدمة  ذلك،  اإىل  “بالإ�شافة 
املتحدة  الييييوليييييات  �ييشيييييا�ييشيية  اأهييييييداف 
اخلييارجييييية، فيييياإن مييقييرحيينييا اخلا�س 
باإعادة توطني لجئني” لل�شنة املالية 
حمددة  حيي�ييشيي�ييشيياً  “ي�شم   ،2020
ب�شبب  اأ�ييشييخييا�ييس ميي�ييشييطييهييدييين  مييين 

معتقدهم الديني«.
وي�شل عدد هوؤلء اإىل 5 اآلف لجئ، 
املعر�شني  “العراقيني  وييي�ييشييمييون 
الوليات  م�شاعدتهم  ب�شبب  للخطر 
لجئ،  اآلف   4 وعيييددهيييم  املتحدة” 
مثلث  دول  ميين  �شرعيني  و”لجئني 
ال�شلفادور  ييي�ييشييم  الييييذي  ال�شمال” 
وعددهم  والييهيينييدورا�ييس  وغييواتيييييمييال 

1500 لجئ.
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العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/565  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-لوؤي رفيق القلعي ٢- ليك�شاري هومز �س.ذ.م.م 3- هاري�س �شوري�س 
فا�شواين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/عدنان بن عبدالفتاح بن حممد �شويف 
املطالبة  مو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  ال�شحي  �شعيد  را�شد  �شعيد  وميثله:زايد 
املادية  ال�شرار  تعوي�شا عن  درهييم   )3.٥48.٥٠٠( وقييدره  عليهم مببلغ  املدعي  بالزام 
واملعنوية التي حلقت به والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ 
ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch1.B.8:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:٢٠19/1٠/1 ال�شاعة:11:٠٠ �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/8256  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- روك وود انرنا�شيونال �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠19/9/17  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/فيبني فيلوا فيتيل بال مانع حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي 
عليها واخل�شم املدخل مت�شامنني بان يوؤديا للمدعي مبلغ )٢٠٠.٥17( درهم والفوائد 
ال�شداد  متييام  وحتى   ٢٠18/7/٥ يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
التحق  درهييم ما مل يكن قد  نقدا قيمة 1٥٠٠  يقابلها  او ما  عييودة اىل وطنه  وتذكرة 
الف  ومبلغ  امل�شاريف  من  املنا�شب  والزمتها  التنفيذ  وقت  اخر  عمل  �شاحب  بخدمة 
درهم اتعاب حماماه. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن حكم بالن�شر

                   يف  الدعوى رقم 2019/627  احوال نف�س م�شلمني
حكمت  املحكمة  بييان  نعلنكم  القيياميية  حمييل  جمهول  حامتي  اميير  علي  عييليييييه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠19/9/11  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعيه الهه حبيب 
اهلل كامفروزي/علي/املدعي عليه على امر حامتي بالتي:1- تطليق املدعية من املدعي عليه 
طلقه بائنة لل�شرر وعليها اح�شاء عدتها على الوجه ال�شرعي اعتبارا من �شرورة هذا احلكم 
بييهييارازادي ذهب  يييوؤدي للمدعية موؤخر �شداقها وقييدره 14 �شكة  باتا ٢-الييزام املدعي عليه بان 
يييوؤدي للمدعية نفقة زوجية �شاملة جميع اوجييه النفقة مبا يف ذلك  3-الييزام املدعي عليه بان 
ال�شكن قدرها الفي درهم �شهريا اعتبارا من ٢٠18/3/٢8 وحتى �شرورة احلكم بالتطليق باتا 
4- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة �شكنى عدة قدرها ثالثة الف درهم لكامل مدة 
اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�شروفات ومبلغ  الر�شوم  باملنا�شب من  املدعي عليه  الييزام  العدة ٥- 
املحاماة ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  العييالن  هييذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/7695  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �يييس.ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفريات  1-مانيال   / عليه  املدعي  اىل 
القيياميية مبييا ان املييدعييي /احييمييد حمييمييود ابييو طييالييب حمييمييود ال�شيد قييد اأقام 
 8٢٥٠٠( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك 
واليير�ييشييوم وامل�شاريف رقم  درهيييم( درهييم وتييذكييرة عييودة مببلغ )٢٠٠٠( درهييم 
املوافق  يوم اخلمي�س  لها جل�شة  وحددت   mb195856689ae:ال�شكوى
مكلف  فيياأنييت  ليييذا   ch1.A.2:بالقاعة �ييس   ٠8.3٠ اليي�ييشيياعيية   ٢٠19/1٠/1٠
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/7630  عمايل جزئي
�ييييس.ذ.م.م وميثلها مديرها/ عائم  - مطعم  دبييي  / 1-لميييا  املييدعييي عليه  اىل 

كولوانت �شينغ ثيارا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /فا�شانتا �شيتي جايا 
�شيتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليها بان ت�شدد للمعي 
والفائدة  درهييم   )٢٠٠٠( عييودة مببلغ  وتذكرة  درهييم   )٢1٢.٠٠٠( وقييدره  مبلغ 
التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  ت�شجيل  تاريخ  من  �شنويا   %1٢ بواقع  القانونية 
مع الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق ٢٠19/1٠/9 ال�شاعة 1٠.٠٠ �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/1724 تنفيذ مدين

ان  القامة مبا  بييدور حممد ها�شم جمهول حمل  املنفذ �شده/1-  اىل 
التنفيذ/القرق واملطرو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون قد  طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )1٠8٢7٥.٥٠( وقييدره  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/3143 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- فيديا �شيلفاراج �شينتيل كومار جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع وميثله:حممد 
املذكورة  التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى 
درهييم اىل  وقييدره )٢68٢3٥.٠9(  به  املنفذ  املبلغ  والييزامييك بدفع  اعيياله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/3358 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شمان للمقاولت �ييس.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/كري�شتال لين لتجارة املواد العازله �س.ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٢7٠79٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/2893 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- خالد عبداهلل احمد ابراهيم الطنيجي جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الول �س.م.ع )حاليا( بنك 
قد  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  وميثله:حممد  )�شابقا(  الوطني  اأبوظبي 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهييم   )٥٠79417.٢7( وقييدره  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/3635 تنفيذ جتاري
فردية  موؤ�ش�شة   - اليي�ييشيييييارات  ا�ييشييبيياغ  لييتييجييارة  الرفاهية  �ييشييده/1-  املنفذ  اىل 
البرثة  �شامل  �شعيد  ٢- عبداهلل  البرثة اخلاطري  �شامل  �شعيد  ملالكها عبداهلل 
ا�شباغ  لتجارة  الرفاهية  مالك  وب�شفته  �شخ�شي  �شامن  )ب�شفته  اخلاطري 
المارات  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مبا  القيياميية  حمل  جمهول  ال�شيارات( 
ال�شالمي م�شاهمة عامة وميثله:عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)13٢8٠٠.8( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/3697 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- خالد املظرب ل�شيانة املباين )كي �شتون ملواد البناء �شابقا( 
٢- عمار حممد عبدالكرمي املظرب الحمد ب�شفته �شامن �شخ�شي وب�شفته 
مالك ومدير كي �شتون ملواد البناء �شابقا جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
وميثله:عبداحلكيم  عامة  م�شاهمة  ال�ييشييالمييي  المييييارات  التنفيذ/م�شرف 
اعاله  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد  حييرز  بيين  حبيب من�شور 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41٢633.44( درهم بالت�شامن والتكافل 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
يوما من   1٥ خييالل  املذكور  بالقرار  اللييتييزام  عييدم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/3838 تنفيذ جتاري

�شامن  )ب�شفته  احلمودي  احمد  خمي�س  ح�شن  عبداهلل  �شده/1-  املنفذ  اىل 
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  البناء(  ملقاوات  حطني  ومالك  �شخ�شي 
التنفيذ/م�شرف المارات ال�شالمي م�شاهمة عامة وميثله:عبداحلكيم حبيب 
والزامك  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليك  قد  بن حرز  من�شور 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٢9873.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/2646 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شلطان علي �شعيد علي حميد جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شلفر �شيتي للتجاره العامة وميثله:خالد حممد 
علي احلمادي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ  طييالييب  اىل  درهيييم   )1٢471.٥٠( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع 
التنفيذية  الجييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1620  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- علي �شعيد عبداهلل حممد الظنحاين ٢- ح�شام حممد 
املدعي/ليبني جاو وميثله:زايد  ان  القامة مبا  عدنان فيا�س جمهول حمل 

�شعيد را�شد �شعيد ال�شحي .
 قيييررت حمكمة دبييي البييتييدائييييية بيييتيييارييييخ:٢٠19/8/٢6 اليييزام املييدعييي عليهما 
مت�شامنني بان يوؤديا للمدعي مبلغ )1٠٥٠٠٠( درهم والفائدة 9% �شنويا من 
بالر�شوم وامل�شاريف  التام والزمتهما  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ 
ومبلغ الف درهم اتعاب املحاماة والنفاذ املعجل بقوة القانون ورف�شت ما عدا 
ذلك لعدم ال�شتحقاق .  ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 1٥ يوم من اليوم 

التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/44  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ييشييده/1- م�شنع الميييارات لييلييورق املييحييدودة  جمهول حمييل القيياميية مبييا ان طالب 

التنفيذ/بنك الفجرة الوطني )فرع دبي( وميثله:حممود ح�شني علي احمد
الدعوى  ال�شادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اقام عليك  قد 
رقم:٢٢7/٢٠17 ا�شتئناف عقاري بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )913٥٠( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات  كافة  ببطالن  عقاري   498/٢٠16 رقييم  ال�شلية  الييدعييوى  يف   -٢ املحكمة  خزنية  او 
املتخذة من قبل املدعي عليها الوىل/امل�شتاأنف �شدها الوىل )املنطقة احلرة جلبل علي( بالغاء 
و�شطب الرهن التاأميني املقيد يف �شجالتها حتت الرقم ٥33 واملوقع على العقار املقام على قطعة 
الر�س رقم WWA161 مبنطقة جبل علي بتاريخ ٢٠1٢/6/٢3 والغاء كاقة الثاء املرتبة 

عليه والتاأ�شر يف �شجالتها مبا يفيد بقاء الرهن حلني انتهاء املدة املحددة ب�شند الرهن .
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2014/657  تنفيذ عمايل 
بيياور ويف  ا�شيا انك ٢- �شركة  بيياور ويف  املنفذ �شده/1- �شركة  اىل 
ان  مبا  القامة  حمل  اجلن�شيةجمهول  امريكية   - انييك  تكنولوجيز 
الدعوى  عليك  اأقيييام   قد  �شومان   عبدالقادر  التنفيذ/خالد  طالب 
وقدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع  والييزامييك  اعييياله  املييذكييورة  التنفيذية 
)991٢٢٢.٥٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1647  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- دوفر جلف لركيب املواد العازلة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 

مبا ان املدعي/�شركة البحار ال�شبع للتجارة ذ.م.م وميثله:امل عمر ال�شبيعي .
 قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠19/9/8 الزام املدعي عليهم 1- جراغ للمقاولت 
�يييس.ذ.م.م 3- ماهي�س مهتاين �شوهار  املييواد العازلة  �يييس.ذ.م.م ٢- دوفيير جلف لركيب 
4- براكا�س فاجناين جوردهان دا�س فاجناين بان يوؤدوا للمدعية �شركة البحار ال�شبع 
للتجارة ذ.م.م مبلغ )٢1466٠.٠٠( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
وامل�شاريف ومبلغ  والر�شوم  ال�شداد  ٢٠18/1٠/٢٥ وحتى متام  ال�شتحقاق احلا�شل يف 
  . القانون  بقوة  املعجل  بالنفاذ  املحاماة والمر م�شمول  اتعاب  خم�شمائة درهم مقابل 

ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/4491 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  كاما�شو  نيل�شون  ار  جييي  روجيليو  �ييشييده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/دنيا للتمويل ذ.م.م وميثله:عائ�شة حممد 
ح�شن طاهر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )٢3٠٢3٢.91( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الجييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/1876 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- حممد بن فائز بن جميل ثقه جمهول حمل القامة 
عامه(  م�شاهمه  )�شركة  للتاأمني  دبييي  التنفيذ/�شركة  طييالييب  ان  مبييا 
الدعوى  عليك  اأقيييام  قييد  ا�شتيتيه  عييبييداهلل  جييودت  وميثله:عبدالكرمي 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6٥٠46( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1531 تنفيذ مدين

اي�شر م�شهور �شقر جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �شده/1-  اىل 
ان طالب التنفيذ/ماهر جهاد العلي ابو را�س وميثله:�شاره �شاه بيك 
اعاله  املييذكييورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  البلو�شي  حممد 
طالب  اىل  درهيييم   )3٠81٥( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع  والييزامييك 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم 2019/52 تنفيذ احكام املركز املايل

ايطاليانو   ، �شابقا  ليمتد  بار  اند  ري�شتورانت  اأرتي�شان  ذا  املنفذ �شده/1-  اىل 
ري�شتورانت اند بار ليمتد حاليا جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
عبداهلل  وميثله:حممد  ال�شيارات  ل�شف  ماتريك�س  عن  نعمه  انطوان  مييروان 
والزامك  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  العامري  حممد 
-SCT حماكم مركز دبي املايل  بتنفيذ احلكم ال�شادر بالدعوى 123-2019 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع   ENF  -  091  -  2019 رقييم  تنفيذ  العاملي 
)٢47٠7.٥٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �شتبا�شر 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/4034 تنفيذ جتاري
امليينييفييذ �يييشيييده/1- ايييهيياب خليل ح�شن احييمييد الييكييرد جمييهييول حمل  اىل 
�س.م.ب  الو�ييشييط(  )اليي�ييشييرق  التنفيذ/اأميك�س  طييالييب  ان  مبييا  القيياميية 
اأقام عليك  )م( - المارات وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهييم   )٥69٥٥.77(
اللتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1767  ا�شتئناف جتاري    

علي  مر  كمال  مر   -٢ �يييس.ذ.م.م  ال�شجاد  لتجارة  مركمال   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
�شيد علي زاده 3- اآلن للتجارة �س.ذ.م.م 4- خمتار عبداهلل احمدي ٥- مق�شد لتجارة 
زاده 8-  كيياوه حممد بهلول  �ييس.ذ.م.م 6- م�شطفى حممود هوبخت 7-  اللكرونيات 
�شوران�شون  جمهول حمل  الن  اجنبية( 9-  ل�شركة  دبي )فييرع  لل�شرافة - فرع  النيل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي(  قد ا�شتاأنف/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم ٢٠19/13٥4 جتاري كلي بتاريخ:٢٠19/8/7     
بالقاعة  �شباحا    1٠.٠٠ ال�شاعة   ٢٠19/1٠/9 املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�شه  وحييددت 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2019/1305  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- احمد حممد احمد ابو ال�شبح  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ نعمه خليل ح�شني ابو ال�شبح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالطالق لل�شرر ونفقة عدة ونفقة اولد �شاملة وموؤخر ال�شداق وم�شكن 
وامل�شاريف  والر�شوم  خادمة  واجييرة  حا�شنة  واجييرة  احل�شانة  وتقرير  �شرعي 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء املوافق  ٢٠19/1٠/٢   ال�شاعة 
القرهود  منطقة  يف  ال�شخ�شية  الحييوال  مبنى  يف   )9( رقم  بالقاعة  �س   9.3٠
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 
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عربي ودويل

وعلى ال�شعيد  عهد �شراك، فهو رف�شه احلرب على العراق عام 2003. 
الداخلي، متيزت رئا�شته باإنهاء التجنيد الع�شكري والعراف مب�شوؤولية 
من  رئا�شية  ولييية  اإىل  والنتقال  النازية،  اجلييرائييم  يف  الفرن�شية  الييدوليية 
خم�س �شنوات. كما �شيذكر العامل نداءه البيئي ال�شهر خالل قمة العامل 

ويف  ييييحيييرق«.  “بيتنا   2002 عيييام 
اإ�شابته  عييلييى  عييامييني  بييعييد   ،2007
اأمام  هييزم  اأ�شعفته،  دماغية  بجلطة 
ال�شيا�شي  وخيي�ييشييمييه  اليي�ييشييابييق  وزيييييره 
نيكول �شاركوزي. ومنذ ذلك احلني، 
قّل ظهور �شراك العام، وبات يعاين 
وخف �شمعه. من “فقدان الذاكرة”، 

غادر  بعدما  ازدادت  �شعبيته  اأن  غر 
�شهدت  �شيا�شية  حياة  بعد  ال�شلطة، 
هيييزائيييم كييييربى مييثييل هييزميييتييه اأمييييام 
ال�يييشيييراكيييي فييرنيي�ييشييوا ميييييييران عام 

.1988

كنتاكي، وزعيم املحافظني يف جمل�س 
ال�شيوخ. اإنه الأقدر على الدخول يف 
مواجهة وعملية يل ذراع مع الغرفة 
�شبق  حيث  الدميقراطية،  ال�شفلى 
ال�شتماع   2016 عام  رف�س  اأن  له 
اأوباما  باراك  اختاره  الذي  للمر�شح 

ليحتل مقعدا يف املحكمة العليا.
اإذا كان     وبالإ�شافة اإىل تقرير ما 
يقرر  ل،  اأم  حماكمة  اإجييييراء  �شيتم 
ا الطريقة التي  جمل�س ال�شيوخ اأي�شً
�شتنعقد بها هذه الأخرة. ول �شيء 
ال�شدد. لذلك يجب  حمّدد يف هذا 
على جمل�س ال�شيوخ الت�شويت على 
قرار لتحديد الإجراء الذي �شُيّتبع: 
اأم مل، بث لقطات  ا�شتدعاء ال�شهود 
تييييييدور يف  اأو  امليييحييياكيييمييية،  حييييييية ميييين 
جل�شات مغلقة ... كل هذا يعود اإىل 

جمل�س ال�شيوخ اتخاذ القرار فيه.
   مبعنى اآخر، ل تزال هناك عقبات 
بالن�شبة  تييخييّطيييييهييا  ييييجيييب  كيييثيييرة 
يتمكنوا  اأن  قييبييل  لييلييدميييقييراطيييييني 
تاريخ  بيييراميييب. يف  الإطييياحييية  مييين 
اليييولييييات املييتييحييدة، حيياكييم جمل�س 
فقط  مييبييا�ييشييرييين  رئي�شني  اليي�ييشيييييوخ 
كييييان مهددا  نيييييكيي�ييشييون،  -رييييتييي�يييشيييارد 
قبل  ا�شتقال  لكنه  العزل  بيياإجييراءات 
وبيل  اأنييدرو جون�شون،  ذلييك- وهما 

كلينتون. ومل يزح اأي منهما ...

   اآخيير حمطة يف هييذا ال�شياق، كان 
هذا  جنا  وقييد  كلينتون.  بيل  بطلها 
الخر من ق�شية مونيكا لوين�شكي 
1999، ال ان ال�شور ال�شائنة  عام 
 ،42 الي  واملهينة للرئي�س الأمريكي 
ب�شهادته  الإدلء  عييلييى  جمييرب  وهيييو 
جمل�س  اأع�شاء  اأميييام  الفيديو  عييرب 
اليي�ييشيييييوخ، مييا زاليييت واحيييدة ميين اأهم 
حلظات التاريخ ال�شيا�شي الأمريكي 

املعا�شر.

جمل�ض ال�صيوخ حكم ال�صالم
ال�شيوخ،  جمل�س  يف  فييعييال  ولأنييييه     
اليييغيييرفييية الييعييليييييا الكيييييرث نييييفييييوذاً يف 
الروؤ�شاء  م�شر  يتقرر  الكونغر�س، 
فالإجراء  بييالييعييزل.  ُهيييييّددوا  الييذييين 
يبداأ فقط يف جمل�س النواب، الذي 
الدميقراطيني  �ييشيييييطييرة  حتييت  هييو 
اليييييييوم. اجيييييراء، ميييلييك كييل حظوظ 
امل�شادقة عليه: الدميقراطيون هم 
الأغلبية، والرئي�شة نان�شي بيلو�شي 
باتت موؤيدة، ويكفي جمرد ت�شويت 
لتاأييده ثم متريره ملجل�س ال�شيوخ. 

وهنا تتعّقد الأمور ...
�شئيلة لرى  فر�شة  هناك  اأوًل،     
ُيقيل  جيييميييهيييوري  �يييشيييييييوخ  جمييليي�ييس 
ان  وحتى  احلييزب.  نف�س  من  رئي�شا 

بني  ب�شعبية  يتمتع  ل  تييرامييب  كييان 
من  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  جميع 
احليييزب الييقييدمي الييكييبيير، فييياإن ثلثي 
الرئي�س  لإجبار  مطلوبة  الأ�ييشييوات 
ذلك  و�شيتطلب  ال�ييشييتييقيياليية.  عييلييى 
خا�شة  تييرامييب،  �شد  حقيقية  ثييورة 

للزعيم  ميييكيين  اجليييييدة،  املوؤ�ش�شية 
اأن  ال�شيوخ  جمل�س  يف  اجلييمييهييوري 
بوب  يرى  اآخر”،  واحييد  اإلغاء  يقرر 

باور.
    والييزعيييييم اجلييمييهييوري املعني هو 
ميت�س ماكونيل، ال�شناتور عن ولية 

بني  بييييارزة  �شخ�شية  تييوجييد  ل  اأنييييه 
اجلمهوريني اليوم، ت�شاهيه وقادرة 

على مناف�شته.

يف ملعب ميت�ض ماكونيل
   لييكيين، هيينيياك مييا هييو اأقييييوى واهم 

رجييييييال  بع�س  يعتقييييييد  ذليييك،  ميين 
ُيييلييزم جمل�س  اأنييه ل �شيء  الييقييانييون، 
دونالد  حميياكييميية  بتنظيم  اليي�ييشيييييوخ 

ترامب.
جمل�س  فييييياإن  اليييد�يييشيييتيييور،  “ح�شب   
وا�شح  ب�شكل  ملزماً  لي�س  ال�شيوخ 

حماكمة  اليي�ييشيييييوخ  جمل�س  يييرفيي�ييس 
جمل�س  منه  طلب  لييو  حتى  رئي�س، 

النواب القيام بذلك ».
موؤاتية  الأزميييينيييية  اأن  خيي�ييشييو�ييشييا     
كما  املييييوؤ�ييييشيييي�ييييشييييييييية،  لييييالنييييقييييالبييييات 
الربملان  تعليق  ميين  مييوؤخييراً  ات�شح 
الفو�شوية  الآلييييية  اأو  الييربيييطيياين، 
الأعييييلييييى بريت  اليييقيييا�يييشيييي  لييتييعيييييني 

كافانو.
الزدراء  ميييين  الييييفييييرة  هيييييذه  يف     
املمار�شات  وتيييياآكييييل  لييلييمييوؤ�ييشيي�ييشييات، 

باحلكم على رئي�س مت اإقييرار اإجراء 
النييييييواب”،  جمل�س  يف  �ييشييده  عييزل 
موقعيييييه  عييلييى  اأو�ييشييييييييييييييييييييح  كييمييييييييييييييييييييا 
امل�شت�شار  بييييياور،  بيييوب  املتخ�ش�س 
ال�شابق لباراك اأوباما، والذي يدّر�س 
احلقوق يف كلييييييييية احلقوق بجامعة 

نيويورك.
الد�شتور  ميييينيييح  احليييقيييييييقييية،  “يف   
�شلطة  وحيييييييده  الييي�يييشيييييييوخ  جميييلييي�يييس 

حماكمة الرئي�س.
 وبييحييكييم هيييذه اليي�ييشييلييطيية، ميييكيين اأن 

يعتقد بع�ض رجال القانون اأنه ل �صيء ُيلزم 
جمل�ض ال�صيوخ بتنظيم حماكمة دونالد ترامب
هناك فر�ضة �ضئيلة لرنى جمل�ض �ضيوخ 
جمهوري يقيل رئي�ضا من احلزب نف�ضه 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ترامب،  دونالد  انتخاب  منذ  نقل  مل  اإن  �صهور،  منذ 
الدميقراطيني،  من  راديكالية  الأكرث  اجلناح  يحث 
الرئي�ض  عـــزل  اإجـــــراءات  اإطــــالق  عــلــى  ـــزب  احل
نان�صي  النواب  جمل�ض  رئي�صة  تــرددت  الأمريكي. 
عبور  النهاية  يف  قررت  ثم  طويلة،  لفرتة  بيلو�صي 
24 �صبتمرب، يف اأعقاب الك�صف  روبيكون، الثالثاء، 

الأخري عن الف�صيحة الأوكرانية.
وب�صرعة  الــرئــا�ــصــيــة،  املــعــركــة  انطلقت  اإذن،     
املقرر  النتخابات  من  عام  من  اأكرث  قبل  جنونية، 
يح�صم  اأن  قبل  ولكن،   .2020 نوفمرب  يف  اإجراوؤها 
واهل  القانون،  رجال  ال�صاحة  �صيحتل  الناخبون، 
الخت�صا�ض يف القانون الد�صتوري، وجزء كبري من 
جماهري العا�صمة الفيدرالية الأمريكية. اإن اإجراء 
القالة، هو اجراء ا�صتثنائي مبا يكفي ليكون لكّل 

بوب باور... ل �شيء يلزم جمل�س ال�شيوخقراءته وتاأويله.

بيلو�شي.. تعطي ا�شارة النطالق

كلينتون وف�شيحة مونيكا

ترامب يف حماية اجلمهوريني

زعيم جمل�س ال�شيوخ اجلمهوري ميت�س ماكونيل �شحبة الرئي�س الأمريكي

وحده ميلك �صلطة اإجرائها:

ماذا لو رف�ض جمل�ض ال�ضيوخ حماكمة ترامب...؟

ال�صيوخ،  جمل�ض  يف 
ــيــا  ــعــل ـــة ال ـــرف ـــغ ال
الكـــــــــرث نـــــفـــــوذًا 
الـــكـــونـــغـــر�ـــض،  يف 
يــــتــــقــــرر مــ�ــصــري 
ـــاء الــذيــن  ـــص ـــروؤ� ال
ــزل ــع ــال ــــــــّددوا ب ُه

بـــــالـــــنـــــ�ـــــصـــــبـــــة 
ــني،  ــي ــراط ــق ــدمي ــل ل
هــنــاك  تـــــــزال  ل 
عــــقــــبــــات كـــثـــرية 
قبل  تخّطيها  يجب 
من  يــتــمــكــنــوا  اأن 
برتامب الإطــاحــة 

اأوروبا تقرتب من وا�ضنطن حول اإيران 
حول م�شائل مرتبطة بالأمن الإقليمي، مبا فيها برنامج �شواريخها وو�شائل 
اتفاق  على  التفاو�س  اإعييادة  اإيييران  يريدون من  ثانية،  بعبارة  اأخرى”.  ت�شليم 
2015 كي ي�شمل خماوف ترامب اإزاء عيوب التفاق، �شواريخ اإيران البال�شتية 
يوم  منفردة  بطريقة  جون�شون  قاله  ما  ذلييك  ي�شبه  الإقليمية.  واإمربياليتها 

الثنني عن “اتفاق ترامب” حول اإيران.
نحو عزلة اإ�صافية.. ي�صتحقون الثناء .. تابعت ال�شحيفة نف�شها اأّن ذلك 
هو تغير بارز يعزل طهران ب�شكل اأكرب. يقرح هذا البيان اأّن اأوروبا تخلت عن 
حماولتها م�شاعدة اإيران من خالل العمل عرب اللتفاف حول العقوبات املالية 
ل�شراء  الأوروبيني  العتماد على  ت�شتطيع  اإيييران ل  اأّن  يعني  الأمريكية. وهذا 
النفط الإيراين، م�شدر طهران الأ�شا�شي للعملة ال�شعبة. النعطافة الأوروبية 
يف  اخلطرة  الأخييطيياء  ملعاجلة  الأق�شى  ال�شغط  وحملة  لرامب  ت�شويغ  هي 
لل�شوؤون  اخلا�س  الأمريكي  املوفد  ي�شتحق  ال�شحيفة،  بح�شب   .2015 اتفاق 

•• وا�صنطن-وكاالت:

جتاه  الأوروبيييي  املوقف  اأّن  الأمريكية  جورنال”  �شريت  “وول  �شحيفة  راأت 
اإيران بداأ يقرب من موقف وا�شنطن. دخل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
اأن غادر التفاق النووي. لكن  اإيران منذ  اإزاء  يف جدل مع نظرائه الأوروبيني 
وا�شنطن  مع  ولندن  وباري�س  برلني  اتفاق  مدى  حجبت  التكتيكية  اخلالفات 
حول التهديد الإيراين. اليوم، نقل هجوم طهران على اإمدادات النفط الدولية 
اأوروبا اإىل موقع ترامب. وهذا هو معنى البيان امل�شرك الذي اأ�شدره كل من 
امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مركل ورئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون 
األييقييى هوؤلء  الثيينييني م�شاء حييني  يييوم  ميياكييرون  اإميييانييويييل  الفرن�شي  والرئي�س 
اللوم على طهران يف م�شاألة هجوم 14 �شبتمرب “اأيلول” على اململكة العربية 
هذا  عن  امل�شوؤولية  تتحمل  اإيييران  اأّن  اإلينا  بالن�شبة  الوا�شح  “من  ال�شعودية: 
ويناق�س هذا البيان النفي الإيراين  الهجوم. ل يوجد تف�شر اآخر معقول”. 
اإيران  اأّن الثالثي الأوروبييي دعا  املتكرر ل�شلوع طهران يف العتداء. الأهم هو 
كي “تقبل التفاو�س بناء على اإطار عمل طويل املدى لربناجمها النووي، كما 

الإيرانية براين هوك ووزير اخلارجية مايك بومبيو وامل�شت�شار ال�شابق ل�شوؤون 
الأمن القومي جون بولتون العراف بف�شلهم على هذا التطور. اأثنى الرئي�س 
الإيراين ح�شن روحاين بطريقة غر مبا�شرة على بولتون خالل الأمم املتحدة 

الثالثاء حني دعاه بي “املخلوق” مرحباً با�شتقالته.
التفاو�س.  اأكرب لإعادة  �شغطاً  اإيران حالياً  �شتواجه   .. ال�صتعداد �صروري 
�شغط  ي�شت�شلموا حتييت  ليين  اإّنييهييم  قائلني  الأمييير  قييادتييهييا  رفيي�ييس  اليييييوم،  لغاية 
العقوبات. اإنهم يخرقون �شروط التفاق ويخزنون اليورانيوم املخ�شب ب�شكل 
م�شتويات  اإىل  اليورانيوم  تخ�شيب  عرب  التفاق  خرق  اأي�شاً  وميكنهم  مفرط 
من  املزيد  مع  الإرهابية  حملتها  تعزيز  ميكنها  كما  الأ�شلحة.  يف  ا�شتخدامه 
املتحدة  الييوليييات  اأو  النفطية  الإميييييدادات  اأو  العربية  اليييدول  على  الهجمات 

وحلفائها يف املنطقة. 
هذه  جلميع  ال�شتعداد  واأوروبييييا  املتحدة  الييوليييات  على  اأّن  ال�شحيفة  تو�شح 

الحتمالت ولي�س فقط على م�شتوى التنديد الديبلوما�شي. لقد اأظهر ترامب 
�شبطاً مهماً للنف�س عرب عدم الرد ع�شكرياً �شد اإيران لهجومها على الإمدادات 
اإذا  ما  يف  اخلطر  يكمن  طيار.  دون  من  اأمريكية  طائرة  واإ�شقاطها  النفطية 
ا�شتخل�شت اإيران اأن لي�س لديها �شيء لتخ�شره مبا اأّن ترامب يرف�س ا�شتخدام 

القوة الع�شكرية.
النداء ال�صحيح .. باإمكان اأوروبا امل�شاعدة يف هذا امللف من خالل الن�شمام 
اإىل الوليات املتحدة ودعم عقوبات اأق�شى اإذا خرقت اإيران اأكرث التفاق النووي. 
اإعييادة العقوبات على  اآلية  اإطييالق  الييدويل، ميكن وا�شنطن  ويف جمل�س الأميين 
اإيران اإذا انتهكت اإيران حدودها النووية. اإّن موقفاً اأمريكياً اأوروبياً موحداً حول 

اإعادة العقوبات �شي�شع املزيد من ال�شغط على اإيران للعودة اإىل التفاو�س.
اإيران  �شلوك  لكّن  النووي  التفاق  من  لن�شحابه  عظيماً  ازدراء  ترامب  واجييه 
اأظهر اأنه اأطلق النداء ال�شحيح. تعني انعطافة اأوروبا نحو اإعادة التفاو�س اأنه 
حتى لو خ�شر ترامب انتخابات 2020، ف�شيجد خلفه الدميوقراطي �شعوبة 
يعالج  اأن  على �شرورة  ال�شحيفة ختاماً  و�شددت  املعيوب.  التفاق  اإىل  بالعودة 

التفاق الثاين عيوب الأول.

و�شيقام تكرمي �شعبي ي�شتند اإىل “العالقة القوية التي كان جاك �شراك 
يقيمها مع الفرن�شيني” بعد ظهر الأحد يف �شرح “الإنفاليد” يف باري�س، 
حيث �شيكون باإمكان الفرن�شيني اإلقاء نظرة اأخرة على النع�س ع�شّية يوم 

حداد وطني الثنني.
تقت�شر على  الإثنني يف مرا�شم خا�شة  الرثى  ال�شابق  الرئي�س  و�شيوارى 
عام  توفيت  التي  لوران�س  ابنته  ترقد  العائلة يف مقربة مونبارنا�س حيث 

.2016
“ب�شالم وبدون  كييان مري�شا منذ �شنوات عييدة  الييذي  وتييويف جيياك �شراك 
معاناة” حماطا باأقربائه �شباح اخلمي�س يف منزله يف �شارع تورنون بو�شط 
باري�س، املدينة التي كان رئي�س بلديتها على مدى 18 عاما والتي �شكلت 

له بوابة اإىل الرئا�شة عام 1995.
وبوفاة �شراك يغيب اأحد كبار وجوه اليمني الفرن�شي، �شيا�شي اأثبت طوال 
واإخفاقات،  باهرة  جناحات  بني  عاما  اأربعني  حييواىل  ا�شتمر  الييذي  م�شاره 

••  باري�س-اأ ف ب:

تكرم فرن�شا رئي�س الدولة الأ�شبق جاك �شراك الذي تويف اأم�س عن 86 
عاما اأم�شى 12 �شنة منها يف ق�شر الإليزيه، و�شط توارد ردود الفعل على 

غياب �شيا�شي كبر ازدادت �شعبيته بعد خروجه من ال�شيا�شة.
اأعلن الرئي�س اإميانويل ماكرون م�شاء اخلمي�س يف نهاية كلمة تلفزيونية 
التاريخ و�شيفتقده كل  “يدخل  اأن جاك �شراك  اإجنييازات �شلفه  م�شتذكرا 

مّنا بعد اليوم«.
وقال اإن �شراك رفع لواء “فر�شا م�شتقلة واأبية، قادرة على الوقوف �شد 
تييدخييل ع�شكري غيير مييربر حييني رفيي�ييس عييام 2003 غييزو الييعييراق بدون 

تفوي�س من الأمم املتحدة«.
لتوقيع  الإليزيه  ق�شر  اإىل  اخلمي�س  م�شاء  منذ  الأ�شخا�س  مئات  وح�شر 
�شجالت املعزين التي �شتبقى مفتوحة للجمهور حتى الأحد يف رواق املقر 
كلمات  وتييدوييين  الييراحييل،  ال�شابق  للرئي�س  �شخمة  �شورة  اأمييام  الرئا�شي، 
“وداع للرئي�س “املحبوب” بح�شب ما اأوردت �شحيفة “لو باريزيان” اأم�س 

اجلمعة.

عن قدرة ا�شتثنائّية على تخطي العقبات والنهو�س جمددا. وقال اخلبر 
ال�شيا�شي با�شكال برينو “جاك �شراك هو اأ�شلوب اأكرث مما هو ح�شيلة”، 
مذكرا مبا قاله عنه اأحد وزرائه ال�شابقني فيليب �شيغني اإنه “دون خوان 
التعرجات  و�ييشييط  ممييار�ييشييتييهييا«.  عييلييى  بال�شلطة  الييفييوز  يف�شل  ال�شيا�شة، 
القت�شادية  وطييروحيياتييه  ال�شيا�شي  ميي�ييشيياره  واكييبييت  الييتييي  والنييعييطييافييات 
لليمني  احلييازم  رف�شه  عنها:  يحد  مل  ثوابت  �شراك  لييزم  والجتماعية، 
املتطرف، وحر�شه على اللحمة الوطنية، ومفهومه الديغويل لدور فرن�شا 
اإذ كان يرى بالده قوة توازن قادرة على التوا�شل مع اجلميع.  يف العامل، 
وفور اإعالن وفاته، توالت ردود فعل العامل، وا�شتح�شر بع�س القادة بتاأثر 
�شداقتهم للرجل الذي قاد فرن�شا بني 1995 و2007. واأثنت امل�شت�شارة 
الأملانية اأنغيال مركل على “�شريك رائع و�شديق”، وراأى رئي�س املفو�شية 
الأوروبية جان كلود يونكر اأن اأوروبا “خ�شرت اأحد اأبرز وجوهها، وفرن�شا 
رجل دولة عظيما واأنا خ�شرت �شديقا وفيا«. اإن كان هناك موقف يختزل 

الفرن�ضيون يكرمون �ضرياك »الرئي�ض املحبوب« 
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املال والأعمال
اأ�ضهم اليابان ترتاجع باأكرب وترية يف 5 اأ�ضابيع 

القييتيي�ييشييادييية يف الييعييامل ميين حيث 
ي�شّغل  حيث  العمل،  فر�س  توفر 
اأ�شل  ميين   واحييداً  القطاع �شخ�شاً 
 319( الييييعييييامل  حييييييول   10 كييييل 
م�شاهمته  وبلغت  �شخ�س(  مليون 
يف اإجمايل الناجت املحلي العاملي يف 
عام 2018 نحو %10،4، تعادل 

8.8 ترليون دولر. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

“منتدى رواد  ت�شهد راأ�س اخليمة 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�ييشييط  ال�شرق 
املجل�س  ينظمه  اليييذي   ”2019
اليييعيييامليييي لييليي�ييشييفيير والييي�يييشييييييياحييية يف 
الإمارة الأ�شبوع املقبل. و�شينطلق 
اأكتوبر يف   2 الأربعاء  يوم  املنتدى 
للمعار�س  الييعيياملييي  احلييمييرا  مييركييز 
يف  الأوىل  ليييليييميييرة  وامليييييييوؤمتيييييييرات 
رواد  ميين  نخبة  بح�شور  املنطقة، 
القطاع الرئي�شيني بهدف مناق�شة 
اأهييييم الييقيي�ييشييايييا والييتييحييديييات التي 
وال�شياحة  اليي�ييشييفيير  قييطيياع  تييواجييه 
هيئة  اأكييييمييييلييييت  و  امليييينييييطييييقيييية.   يف 
ال�شياحة:  لتنمية  اخليييييميية  راأ�ييييس 
فعاليات  لجييييييييراءات  جيياهييزيييتييهييا 
مدار  على  �شيكون  اليييذي  املييوؤمتيير 
الييعييديييد من  واحيييد مب�شاركة  يييوم 

وال�شركات  احلييكييومييييية  الييهيييييئييات 
قطاع  يف  اليييعييياميييلييية  وامليييوؤ�يييشييي�يييشيييات 
الروؤ�شاء  اإىل  اإ�ييشييافيية  اليي�ييشييييياحيية، 
من  امل�شوؤولني  وكبار  التنفيذيني 
وال�شفر،  ال�شياحة  �شركات  كييربى 
واخليييييرباء وو�ييشييائييل الإعيييييالم من 
بهدف  وذلك  املنطقة،  اأنحاء  كافة 
والتحديات  الق�شايا  اأهم  مناق�شة 
القطاع  تيييواجيييه  اليييتيييي  املييعييا�ييشييرة 
لتطوير  املتوفرة  الفر�س  وبحث 
وتنمية ال�شياحة وال�شفر اإقليمياً. 

ويييتيي�ييشييميين املييينيييتيييدى نيييييدوة حيييوار 
رئي�شية بعنوان “القيادة بالقدوة”، 
الفر�س  عيييليييى  �يييشيييركيييز  واليييييتيييييي 
ال�شتثمارية والتحديات الرئي�شية 
رحلتها  امليينييطييقيية يف  تيييواجيييه  الييتييي 
مكانتها  تر�شيخ  نييحييو  الييطييمييوحيية 
وال�شفر.  لل�شياحة  عيياملييي  كمركز 
احلوارية  اجلييليي�ييشييات  و�ييشييتييخييو�ييس 

الأحمر للتطوير ؛ و�شون فور�شر 
يف  الأعييمييال  فعاليات  رئي�س  نائب 
واألي�شون  دبييييي؛   2020 اإكيي�ييشييبييو 
ل�شركة  التنفيذي  املدير  غرينيل 
ورها  الييقييابيي�ييشيية؛  لييليي�ييشيييييافيية  راك 
واأول  حمييرفيية  مت�شلقة  حميييرق 
قمم  �شبعة  تت�شلق  �شعودية  امييراأة 
يف اليييعيييامل. وبييهييذه امليينييا�ييشييبيية، قال 
التنفيذي  الرئي�س  فيلب�س،  راكييي 
لتنمية  اخليييييييمييية  راأ�ييييييييس  لييهيييييئيية 
ا�شت�شافة  ت�شعدنا   “ اليي�ييشييييياحيية: 
الأو�شط  اليي�ييشييرق  ’رواد  ميينييتييدى 
ن�شخته  يف  اأفريقيا‘   و�يييشيييميييال 
ينظمه  والييييذي  بييامليينييطييقيية  الأوىل 
وال�شياحة  لل�شفر  العاملي  املجل�س 
راأ�يييس اخليييييميية، وتعريف  اإمييييارة  يف 
وال�شياحة يف  ال�شفر  ووفييود قطاع 
والطبيعة  املذهل  بالتنوع  املنطقة 
العربية  والييي�يييشيييييييافييية  اخلييييالبيييية 

نقا�شات  امليينييتييدى  بييالييعييمييوم خيييالل 
املهارات  اإىل تطوير  حول احلاجة 
القطاع  يف  الييعييمييل  فيير�ييس  وخييلييق 
امل�شاهمة يف الزدهار  لتمكينه من 
ق�شية  و�يييشيييتيييكيييون  القييييتيييي�ييييشييييادي، 
العمل على  امل�شتدامة مع  التنمية 
الت�شدي للتغر املناخي على راأ�س 
طرق  اإىل  اإ�شافة  املنتدى،  اأجيينييدة 
الرقمية  التقنيات  من  ال�شتفادة 
�شريعة النت�شار لتعود بالنفع على 
خرباٌء  و�شُيلقي  باأكمله.  القطاع 
حمليون واإقليميون من القطاعني 
رئي�شية،  كييلييمييات  اخليييا�يييس  اليييعيييام 
نقا�شية  جل�شات  يف  و�شي�شاركون 
وت�شم  اأهمية،  ذات  موا�شيع  حول 
قائمة اخلرباء مامولوكو كوباي - 
جنوبان ، وزيرة ال�شياحة يف جنوب 
رئي�س  برينارد  را�شتي  و  اإفريقيا؛ 
ال�شتدامة البيئية يف �شركة البحر 

يحافظ  كييمييا   .2021-2019
مكانته  عييلييى  اليي�ييشييييياحييي  الييقييطيياع 
التي  الرئي�شية  املييرتييكييزات  كيياأحييد 
اإجمايل  منو  ا�شتمرار  عليها  يقوم 
الناجت املحلي ون�شوء فر�س العمل 

يف اإمارة راأ�س اخليمة«.
لل�شفر  اليييعيييامليييي  املييجييليي�ييس  يييعييتييرب 
وال�شياحة هيئة ت�شم ممثلني عن 

وال�شفر  ال�شياحة  قييطيياع  جمتمع 
اليييعيييامليييي، ميينييهييم اأكيييييرث مييين 170 
رئي�شاً تنفيذياً ورئي�س جمل�س اإدارة 
ال�شياحة  �ييشييركييات  لأكيييرب  ورئييييي�ييس 
العامل  اأنييحيياء  جميع  ميين  وال�شفر 
الييقييطيياعييات. ويهدف  كييافيية  ومييين 
باأهمية  الوعي  تعزيز  اإىل  املجل�س 
القطاعات  اأهيييييم  كييياأحيييد  اليييقيييطييياع 

اإميييارة  بييهييا  الييتييي ت�شتهر  الأ�ييشيييييليية 
فر�شة  اأن  ول�ييشييك  اخليمة.  راأ�يييس 
الفعالية  هييييذه  مييثييل  ا�ييشييتيي�ييشييافيية 
املرموقة تاأتي يف وقت بالغ الأهمية 
تزامناً مع �شعينا اإىل تعزيز النمو 
راأ�س  لإمييارة  امل�شتدام  القت�شادي 
ال�شياحي  القطاع  بقيادة  اخليمة 
الوجهة  ل�يييشيييراتيييييييجييييييية  وفييييقيييياً 

بح�صور عاملي وا�صع

راأ�ض اخليمة ت�ضت�ضيف  منتدى رواد ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا

كان�شاي  رئي�س  ايييوان  �شيكيجي  قال  ُرتييب على عجل،  ويف موؤمتر �شحفي 
 320 اإنه وبع�س امل�شوؤولني التنفيذيني تلقوا مدفوعات بقيمة  اإلكريك 

مليون ين من �شخ�س من خارج ال�شركة على مدى �شبع �شنوات.
�شيا�شات  اآبييي  �شينزو  اليييوزراء  رئي�س  اأقيير   ،2012 يف  تييوىل من�شبه  ومنذ 
لكن  الأجييانييب.  امل�شتثمرين  من  املزيد  جلييذب  ال�شركات  حوكمة  لتح�شني 
ذلك امل�شعى ت�شرر العام املا�شي جراء ف�شيحة مدفوعات مل�شوؤول تنفيذي 

يف ني�شان موتور.
ويف اأ�شبوع، هبط املوؤ�شر نيكي 0.91 باملئة وهو اأكرب تراجع اأ�شبوعي منذ 
�شعفا  الأ�شهم  على  الإقبال  فيه  �شهد  الييذي  الوقت  يف  اآب،  اأغ�شط�س   16
على م�شتوى العامل ب�شبب املخاوف ب�شاأن تاأثرات اأو�شع نطاقا على ال�شوق 

جراء حتقيق ب�شاأن م�شاءلة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.

•• طوكيو-رويرتز:

اأن  بعد  ام�س،  اأ�شابيع  خم�شة  يف  وتييرة  باأكرب  اليابانية  الأ�شهم  انخف�شت 
ك�شفت كان�شاي اإلكريك باور عن مدفوعات اإىل م�شوؤولني تنفيذيني من 
م�شدر خارجي، يف الوقت الذي تدعو فيه احلكومة اإىل حت�شني احلوكمة 

جلذب امل�شتثمرين الأجانب.
كما هوت اأ�شهم جابان دي�شبالي املوردة لأبل باأكرب قدر يف اأكرث من ثالثة 
اأ�شهر بعد اأن ان�شحب م�شتثمر �شيني من حزمة اإنقاذ بقيمة 80 مليار ين 

)742.46 مليون دولر( ل�شركة �شناعة �شا�شات الهواتف الذكية.
 21878.90 عند  ليغلق  باملئة   0.77 القيا�شي  نيكي  املوؤ�شر  وتييراجييع 

نقطة بعد اأن لم�س لفرة وجيزة اأدنى م�شتوى منذ 11 �شبتمرب اأيلول.

اأبوغزالة ينظم دورة ميدانية متخ�ض�ضة يف مهارات القيادية وبناء فريق العمل 

»طرق دبي« حت�ضل على �ضهادة 
الآيزو يف ا�ضتدامة امل�ضرتيات

•• دبي -وام:

ح�شلت هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي على �شهادة املطابقة العاملية ملوا�شفة 
عن  وذليييك  للمعاير  الييربيييطيياين  املعهد  ميين   “  204002017“ الآيييييزو 
النقل واملوا�شالت على  اأول جهة يف جمال  امل�شتدامة لتكون  امل�شريات  اإدارة 
اإدارة  مييدييير  امليييري  �شعيد  وقيييال  اليي�ييشييهييادة.  هييذه  الييعييامل حت�شل على  م�شتوى 
اإن  الهيئة  يف  املوؤ�ش�شي  الإداري  الييدعييم  خييدمييات  بقطاع  وامل�شريات  العقود 
تنفيذ  يف  م�شوؤوليتها  مل  حتُّ يف  الهيئة  جهود  يعك�س  ال�شهادة  على  احل�شول 
�شبط  يف  بالتحكم  امل�شريات  با�شتدامة  اخلا�شة  وال�شيا�شة  ال�شراتيجية 
امليي�ييشييتييويييات البيئية  تيياأثييراتييهييا عييلييى  اليي�ييشييراء والييتييعيياقييد واحليييد ميين  عمليات 
اخلام�شة  ال�شراتيجية  الغاية  حتقيق  يعني  ما  والقت�شادية  والجتماعية 
املالية”  “ال�شتدامة  ال�شاد�شة  والييغيياييية  البيئية”  وال�ييشييتييداميية  “ال�شالمة 
يف  جيياء  الييذي  البيئي  املحور  اأن  واأكييد  الأ�ييشييول«.  “ا�شتدامة  الثامنة  والغاية 
للبيئة  �شديقة  منتجات  ب�شراء  الهيئة  قيام  يف  متثل  الآيييزو  �شهادة  حيثيات 
حتافظ على املوارد الطبيعية ب�شكل م�شتدام مع حتديد معاير التخل�س من 
املحتملة  التح�شني  بيئياً وحتديد جمالت  اآمن  ب�شكل  �شراوؤها  التي مت  املواد 
املوجهة  امليي�ييشييريييات  ن�شبة  بييرفييع  الجييتييميياعييي متثل  املييحييور  واإن  امليييواد  لييهييذه 
مل�شلحة الأع�شاء املُدرجني حتت مظلة املوردين يف موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
لتنمية امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة وذلك لت�شجيع اأعمالهم وفقاً لتوجهات 
احلكومة الر�شيدة وغرهم من املوردين ممن يعملون يف دعم ال�شرائح املحلية 
فيما يرتكز املحور القت�شادي على حتقيق عمليات �شراء عادلة مبنح فر�س 
تعاقدية مت�شاوية جلميع املوردين ف�شاًل عن تر�شيد الإنفاق احلكومي الذي 
يت�شم بتحليل احت�شاب تكلفة دورة حياة املنتج بدءاً من احت�شاب تكلفة �شل�شلة 
التخل�س من  املنتج وانتهاًء باحت�شاب تكلفة  ا�شتخدام  بتكلفة  التوريد مروراً 

املنتج بعد ا�شتنفاد غر�شه ب�شكل اقت�شادي �شليم على املدى البعيد.

تخ�ضي�ض قاعة لالبتكار �ضمن 
معر�ض »ويتيك�ض 2019« 

•• دبي -وام:

تخ�ش�س هيئة كهرباء ومياه دبي قاعة متكاملة لالبتكار خالل فعاليات 
الدورة الييحادية والع�شرين من معر�س تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة 
“ويتيك�س 2019” الذي تنظمه الهيئة من 21 اإىل 23 اأكتوبراملقبل يف 

مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س.
تهدف “قاعة البتكار” خالل معر�س “ويتيك�س 2019” ومعر�س دبي 
للطاقة ال�شم�شية اإىل ا�شتقطاب املبتكرين وال�شركات النا�شئة ل�شتعرا�س 
ابتكاراتهم واخراعاتهم اىل جانب امل�شاركني من اأبرز ال�شركات الوطنية 
والييعيياملييييية يف جمييييالت البييتييكييار والييتييقيينيييييات الييذكييييية يف جمييييالت الطاقة 

التقليدية والنظيفة واملياه والبيئة والتنمية اخل�شراء.
التنفيذي  الرئي�س  امليينييتييدب  الع�شو  الييطيياييير  حممد  �شعيد  �ييشييعييادة  وذكييير 
لهيئة كهرباء ومياه دبي وموؤ�ش�س ورئي�س معر�س “ويتيك�س “ ان الهيئة 
تخ�ش�س للعام الرابع على التوايل قاعة لالبتكار خالل معر�س ويتيك�س 
ومعر�س دبي للطاقة ال�شم�شية يف اإطار جهودها لت�شجيع البتكار وحتفيز 
الإمييارات والعامل لتطوير حلول مبتكرة  املخرعني واملبتكرين من دولة 
يف جمالت الطاقة واملياه والبيئة وال�شتدامة اإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء 
على اأبرز الأفكار الإبداعية.. كما �شتت�شمن فعاليات القاعة عدداً من ور�س 
العمل وامل�شابقات خالل اأيام املعر�س ملناق�شة التحديات التي تواجه قطاع 
عامليني يف  العقبات مب�شاركة خرباء  لتذليل هذه  احللول  وابتكار  الطاقة 

خمتلف القطاعات التي يغطيها املعر�س.

•• دبي-وام:

وقعت دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي على هام�س م�شاركتها يف معر�س “�شيتي 
�شكيب العاملي 2019” املقام حاليا يف مركز دبي التجاري العاملي ت�شع اتفاقيات 

ومذكرات تفاهم مع عدد من اجلهات واملوؤ�ش�شات املعنية يف املنطقة والعامل .
وت�شمنت التفاقيات واملذكرات املوقعة اتفاقية مع جمموعة “اأماكو الإعالمية” 
دبي  اأرا�ييشييي  عييام  مدير  جمييرن  بيين  بطي  �شلطان  �شعادة  وقعها  والييتييي  ال�شعودية 
وفي�شل اآل عثمان مدير عام املجموعة حيث يتطلع الطرفان من هذه التفاقية 
يف  عييقيياري  معر�س  واإقيياميية  وتنظيم  العقاري  لل�شوق  للرويج  �شويا  العمل  ميين 
العقاري  ال�شوق  يف  جديدة  ومتويل  ا�شتثمار  قنوات  فتح  يف  وامل�شاعدة  ال�شعودية 
حتت مظلة الدائرة من خالل دعم ال�شركاء ال�شراتيجيني واملعنيني بها.. فيما 
 - للدائرة  ال�شتثماري  الييذراع   - العقاري  ال�شتثمار  واإدارة  ت�شجيع  قطاع  يتوىل 
مهام القيام باملتابعة والتن�شيق والتنظيم وال�شراف على املعر�س . واأبرمت الدائرة 
الآيل  التعلم  تقنيات  املتخ�ش�شة يف  العاملية  “كرايون”  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة 
وقعها �شعادة �شلطان بطي جمرن واآلن رزق املدير التنفيذي ال�شرق الأو�شط حيث 
ال�شت�شارات  خدمات  جمال  يف  الطرفني  بني  التعاون  تعزيز  التفاقية  ت�شتهدف 
القائمة على الذكاء ال�شطناعي والتحول الرقمي واخلدمات ال�شحابية لتتمكن 
الدائرة من حتقيق مكانة رائدة عامليا وا�شتحداث نظام تقييم جديد يت�شم بال�شرعة 
العالية وال�شهولة الفائقة والدقة املتناهية. كما وقعت الدائرة اتفاقية بني قطاع 
من  كل  وقعها  الإ�شالمي  الإمييارات  م�شرف  وبني  العقارية  واخلدمات  الت�شجيل 
التنفيذي للم�شرف  املدير  اأمني  �شعادة �شلطان بطي بن جمرن و �شالح حممد 
وتهدف اإىل هيكلة وتطوير العالقة التي تربطهما وتعزيز م�شاحلهما امل�شركة 
من اأجل حتقيق التكامل وتعزيز التعاون والتن�شيق الوثيق بينهما لتحقيق روؤية 
ت�شجيل  خدمات  تقدمي  عن  ف�شال  العامة  وامل�شلحة  دبي  حكومة  وا�شراتيجية 
وتعديل  العقاري  الرهن  ت�شجيل عقود  ت�شمل خدمات  والتي  الإلكروين  الرهن 

الرهن وفكه للغاية امل�شار لها يف هذه التفاقية.
وذلك  التجاري  دبييي  بنك  مع  الييدائييرة  وقعتها  التي  التعاون  اتفاقية  وا�شتهدفت 
�شمن “حمفظة امل�شتثمر” يف تطبيق “دبي ري�شت” لتمكني الدائرة من ا�شتخدام 
اإىل هيكلة وتطوير  كما تهدف التفاقية  العقاري الإلكروين”..  “الرهن  نظام 
العالقة التي تربطهما وحتقيق التكامل وتعزيز التعاون والتن�شيق الوثيق بينهما 
لتحقيق روؤية وا�شراتيجية حكومة دبي وامل�شلحة العامة وخف�س ن�شبة املراجعني 
وتقلي�س الإجراءات املتبعة اإىل خطوة واحدة عرب نافذة واحدة يف البنك من دون 

الرجوع للدائرة..
و�شملت التفاقيات التي وقعتها الدائرة على هام�س “ �شيتي �شكيب “اتفاقية بني 
ال�شرق  مركز  “مان�ش�شر  وجامعة  للدائرة  التعليمية  الييذرع  العقاري  دبي  معهد 

الأو�شط “ وقعتها هند املري املديرة التنفيذية ملعهد دبي العقاري ورندة ب�شي�شو 
للتعليم  الرويج  بهدف  الأو�شط”  ال�شرق  يف  لالأعمال  “مان�ش�شر  كلية  مديرة 
العايل واملتخ�ش�س والبحث وامل�شاريع واخلدمات املهنية وتوطيد عالقات التعارف 
والتعاون بني املخت�شني على م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط. ومت توقيع اتفاقية 
بني قطاع ت�شجيع واإدارة ال�شتثمار العقاري وبني بنك امل�شرق وقعها �شعادة �شلطان 
بطي بن جمرن واأحمد عبدالعال النائب التنفيذي للرئي�س يف بنك امل�شرق وتهدف 
مميزة  ا�شتثمار  بيئة  توفر  خييالل  من  العقاري  دبييي  قطاع  يف  الثقة  تعزيز  اإىل 
العقاري  القطاع  يف  واملييبييادرات  امل�شاريع  متويل  جمييال  يف  التعاون  اطيير  وحتديد 
املمار�شات واملقايي�س  اأف�شل  العقاري ومراعاة  ال�شوق  الدائرة لدعم  �شمن مظلة 
بعد بني  املراد توقيعها فيما  للتمويل وفقا لالتفاقية  امل�شرفية  وتوفر احللول 

الطرفني.
مع  بالدائرة  العقارية  واخلييدمييات  الت�شجيل  قطاع  بني  اأخييرى  اتفاقية  وجمعت 

التنفيذي  املييدييير  املييري  ماجد  قبل  ميين  وقعت  والييتييي  اإي”  اآر  بييي  “�شي  موؤ�ش�شة 
للقطاع ونيكول�س ماكلني املدير العام للموؤ�ش�شة وت�شتهدف ت�شجيع ال�شفافية يف 
ال�شوق من خالل اإعداد عدد من التقارير والدرا�شات التي ترثي معرفة املتعاملني 
ومن  والييعيياملييييية.  والإقييليييييمييييية  املحلية  امل�شتويات  كييافيية  على  الييعييقيياري  دبييي  ب�شوق 
العقاري واجتاهاته  ال�شوق  البحثية حول  ال�شت�شارات  الأخييرى تقدمي  الأهييداف 

والفر�س الكامنة فيه لدعم روؤية الدائرة.
وا�شتهدفت مذكرة التفاهم - التي وقعت بني معهد دبي العقاري ومكتب “بي اإ�س 
اإيه اأحمد بن هزمي وم�شاركوه” ووقعها كل من هند املري املدير التنفيذي ملعهد 
دبي العقاري والدكتور اأحمد بن هزمي ال�شريك الرئي�شي يف مكتب “بي اإ�س اإيه”- 
تعزيز ر�شالة املعهد لتثقيف املواطنني الإماراتيني املهتمني بقطاع العقارات ون�شر 
الوعي بينهم ودعم امل�شرة املهنية لل�شباب الإماراتي من خالل ور�س عمل وبرامج 

تدريبية من �شاأنها اإعدادهم وتاأهيلهم لي�شبحوا قادة امل�شتقبل.

كيلومر   3 مييي�يييشيييافييية  اجليييبيييلييييييية 
الإنيييزال اجلبلي  ثييم  تقريبا، وميين 

عن ارتفاع 40 قدم تقريبا.
للربنامج  اخلتامية  اجلل�شة  ويف 
العام  املييدييير  وبح�شور  التدريبي 
اإيهاب  الأ�يييشيييتييياذ  تيي�ييشييايل  ليي�ييشييركيية 
اليي�ييشييرفيياء، والأ�يييشيييتييياذة �ييشيينيياء التل 
امل�شتفادة  الييدرو�ييس  ا�شتعرا�س  مت 
ال�شهادات  وتيييوزييييع  الييييييدورة،  مييين 

للم�شاركني. 

 •• اإربد -الفجر:

نييظييم جمييتييمييع طييييالل اأبيييوغيييزالييية 
يف  مييتييخيي�ييشيي�ييشيية  دورة  لييلييمييعييرفيية 
الييقيييييادييية وبييينييياء فريق  املييييهييييارات 
ن�شاطات  خيييييييالل  مييييين  الييييعييييمييييل، 
مهاراتية ميدانية تت�شمن الإنزال 
املنحدرات  بيييني  وامليي�ييشيير  اجلييبييلييي 

وداخل املمرات املائية. 
الييدورة يف غابات وادي  ومت تنفيذ 

بيي�ييشييكييل فعال،  واملييعييرفييييية  املييهيينييييية 
الأميييير اليييذي ميين �ييشيياأنييه اأن يخدم 
ال�شباب واملوؤ�ش�شات يف ذات الوقت. 
ع�شف  جل�شة  الييتييدريييب  وت�شمن 
الرئي�شي  الييييهييييدف  حيييييول  ذهييينيييي 
لييييلييييدورة وربيييطيييهيييا بييطييبيييييعيية عمل 
اأفراد ال�شركة حتت اإ�شراف املدربة 
احلياتية  املييهييارات  يف  املتخ�ش�شة 
الأ�شتاذة دانا جويحان، كما ت�شمن 
واملمرات  الطبيعة  داخيييل  ميي�ييشييرا 

املبا�شرة  اإىل  للمعرفة  اأبييوغييزالييه 
بييتيينييظيييييم ميييثيييل هييييييذه اليييييرباميييييج، 
العديد  تنظيم  �شيتم  اأنييه  م�شيفة 
ميييين اليييييييييييدورات عيييليييى غيييييييرار هيييذا 

الربنامج م�شتقبال. 
خمتلف  اأن  اإىل  اليييتيييل  واأ�يييييشيييييارت 
اأبييييوغييييزاليييية  “طالل  ميييوؤ�يييشييي�يييشيييات 
كل  مييواكييبيية  على  تعمل  العاملية” 
للعمليات  ومنا�شب  جديد  هييو  مييا 
التدريبية وي�شهم يف زيادة املهارات 

بالتعاون  تنظيمها  ومت  تيي�ييشييايل، 
ميييع فيييرييييق ظييياظيييا املييتييخيي�ييشيي�ييس يف 
يف  والتخييم  اجلبلية  املييغييامييرات 

خمتلف مناطق الطبيعة. 
وبييييييينيييت مييييدييييير جميييتيييميييع طيييالل 
�شناء  الأ�شتاذة  للمعرفة  اأبوغزالة 
اليينييوع ميين التدريب  اأن هييذا  الييتييل 
املهارات  اأنه يعزز من نوعية  اأثبت 
الفرد  ميييتييلييكييهييا  اليييتيييي  اليييقييييييياديييية 
واملوؤ�ش�شة، الأمر الذي دعا جمتمع 

الريان- جديتا، حيث اأن هذا النوع 
ميين الييتييدريييب امليييييداين هييو الأول 
جمتمع  ينظمه  الييييذي  نييوعييه  ميين 
يركز  واليييذي  للمعرفة،  اأبييوغييزاليية 
خا�شة  نييي�يييشييياطيييات  تيينييظيييييم  عيييليييى 
بيياملييهييارات الييقيييييادييية الييتييي يتم من 
متطلبات  ا�ييشييتييخييال�ييس  خيياللييهييا 

الدورة. 
و�شارك 50 موظفا من فريق عمل 
املبيعات واملندوبني يف �شركة  اإدارة 

»اأرا�ضي دبي« توقع 9 اإتفاقيات ومذكرات تفاهم خالل »�ضيتي �ضكيب العاملي 2019«

الكويت �ضمن قائمة 20 دولة الأكرث حت�ضنا 
يف موؤ�ضر �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال

•• الكويت-وام:

�شهولة  20 دولة الكرث حت�شنا يف موؤ�شر  الكويت لأول مرة �شمن قائمة  جاءت 
ممار�شة اأن�شطة الأعمال 2020 وذلك من اأ�شل 190 دولة ي�شمها املوؤ�شر الذي 
اأكتوبر املقبل. ونقلت  2020 بنهاية  �شي�شدره البنك الدويل يف تقرير العمال 
املبا�شر  ال�شتثمار  ت�شجيع  هيئة  اأ�شدرته  بيان  عن  كونا  الكويتية  النباء  وكالة 
الأن�شطة  متثل  مكونات  ع�شرة  اإىل  ي�شتند  العاملي  املوؤ�شر  هذا  اأن  ام�س  الكويتية 
التجارية للموؤ�ش�شات. واأو�شحت الهيئة ان هذا العالن املبدئي الذي �شبق �شدور 
اطييار حتقيق  العييمييال يف  بيئة  عييززت جهود حت�شني  الكويت  اأن  التقرير قد بني 

الروؤية الوطنية 2035 .
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املال والأعمال

اقت�ضادية دبي ت�ضدر 12،295 عقد تاأ�ضي�ض اإلكرتوين و4،894 ملحق تعديل منذ يناير 2019 
يناير 2019 وحتى اليوم على ح�شب الن�شاط حيث جاء يف مقدمتها الأن�شطة 
ثم   ،)4،779(  39% بن�شبة  والتجارية   ،)7،310(  59% بن�شبة  املهنية 
%80 من عقود  اأن  ال�شياحية )160( وال�شناعية )46(. واأظهر التقرير 
اقت�شادية  خالل  من  متت  اإلكرونياً  ال�شادرة  التجارية  للرخ�س  التاأ�شي�س 
دبي، يف حني و�شلت ن�شبة مالحق عقود التاأ�شي�س %50. واأ�شار التقرير اأن 
ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة قد ت�شدرت قائمة ال�شكل القانوين للرخ�س 
عن  ال�شادر  التقرير  نتائج  واأظييهييرت   .)10،039( اإىل  عددها  و�شل  حيث 
قطاع الت�شجيل والرخي�س التجاري اأنه مت اإ�شدار وت�شديق 1،367 عقد 
و507  التاأ�شي�س،  عقود  اإجييمييال  ميين   93% ن�شبته  مييا  اإلييكييروين  تاأ�شي�س 
ملحق عقود التاأ�شي�س اإلكرونياً ما ن�شبته %65 من اإجمايل مالحق عقود 
اقت�شادية  ا�شراتيجية  الأرقييام  وتوؤكد  �شبتمرب فقط.  �شهر  التاأ�شي�س خالل 
دبي الرامية اإىل ت�شهيل حركة ومزاولة الأعمال يف دبي، وا�شتمرار تناف�شية 

•• دبي-الفجر: 

 12،295 دبييي  اقت�شادية  يف  التجاري  والرخي�س  الت�شجيل  قطاع  اأ�شدر 
اإلكروين و�شم ذلك  تاأ�شي�س  اإلكروين و4،894 ملحق عقد  تاأ�شي�س  عقد 
279 رخ�شة مت اإ�شدارها من خالل املوافقة على الر�شائل الن�شية التي ت�شل 
املتعاملني من الرقم 6969 دون احلاجة اإىل مراجعة اقت�شادية دبي اأو مراكز 
اليوم. وياأتي ت�شديق عقود  2019 وحتى  املعتمدة منذ بداية عام  اخلدمة 
التاأ�شي�س وجميع املالحق التابعة لها اإلكرونياً لدى اقت�شادية دبي وجميع 
مراكز اخلدمة املعتمدة تنفيذاً ملر�شوم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة، اخلا�س بقانون احتادي رقم )7( لعام 2018 يف �شاأن 
تعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات 
�شهر  منذ  اإلكرونياً  ت�شديقها  مت  التي  التاأ�شي�س  عقود  وتنوعت  التجارية. 

وت�شهيل اآلية مزاولة الأعمال يف �شتى املجالت، بالإ�شافة اإىل مواكبة اأحدث 
التقنيات واخلدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العاملي على م�شتوى دولة 
الإمارات، واإمارة دبي على وجه اخل�شو�س. وقام قطاع الت�شجيل والرخي�س 
يحتوي  التاأ�شي�س  عقود  وتعديل  اإ�شدار  حول  دليل  باإعداد  موؤخراً  التجاري 
على معلومات �شاملة عن اإ�شدار عقد التاأ�شي�س ومرفقاته، حيث �شمم لتزويد 
واجناز  اإمتييام  ل�شمان  يحتاجونها  التي  باملعلومات  دبي  اقت�شادية  متعاملي 
�شرعة  باأق�شى  ومتابعتها  ا�شتف�شاراتهم  والإجابة عن  وطلباتهم  معامالتهم 
تقوم  التي  التاأ�شي�س  اأ�شكال عقود  الدليل  وي�شم  احتياجاتهم.   تلبي  ممكنة 
اقت�شادية دبي باإ�شدارها وت�شديقها واإ�شدار ملحقات لها يف حال التعديل، 
ومنها: عقد وكيل خدمات؛ عقد تاأ�شي�س �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة؛ عقد 
الواحد ذات م�شوؤولية حمدودة؛ ر�شوم طلب ملحق  ال�شخ�س  تاأ�شي�س �شركة 

تعديل عقد تاأ�شي�س.

يف  الراغبني  وامل�شتثمرين  ال�شركات  ا�شتقطاب  يف  اجلاذبة  وقدرتها  الإمييارة 
بدبي.  القت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف  اأعمالهم  وتو�شيع  امل�شتدام،  النمو 
املبدئية وحجز  املوافقة  على  وال�شركات احل�شول  الأعمال  لأ�شحاب  وميكن 
ال�شم التجاري وعقد التاأ�شي�س اإلكرونياً واإ�شدار الرخ�شة التجارية يف زيارة 
واحدة من خالل مراكز اقت�شادية دبي املعتمدة، والتي متلك اأجهزة التوقيع 
الإلكروين لإ�شدار عقود التاأ�شي�س ومالحقها.  وياأتي اإ�شدار عقد التاأ�شي�س 
لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  اإلكرونياً ويف زيارة واحدة جت�شيداً 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي للتحول 
للمدينة الأذكى يف العامل، حيث تركز ا�شراتيجية اقت�شادية دبي على ت�شهيل 
مزاولة الأعمال وبدء الن�شاطات التجارية، وتوفر الوقت اأمام العمالء من 
ويعمل قطاع  دبييي.  بيياإمييارة  �شال�شة  بكل  تعامالتهم  الأعييمييال لإجنييياز  رجييال 
الت�شجيل والرخي�س التجاري على توفر اأرقى واأذكى اخلدمات للمتعاملني، 

�صم اأكرث من 400 و�صيط وم�صتثمر ورجل اأعمال وم�صت�صار عقاري من فلوريدا

من�ضة اأرا�ضي دبي يف �ضيتي �ضكيب 2019 ت�ضت�ضيف وفدًا عقاريًا اأمريكيًا 

ارتفاع واردات الهند من نفط العراق مل�ضتوى قيا�ضي يف اأغ�ضط�ض 

مع اإطالق مركز اختبار ال�صرق الأو�صط للت�صنيع الذكي

جممع ال�ضارقة لالبتكار يد�ضن اأول من�ضاأة للطباعة ال�ضناعية ثالثية الأبعاد يف املنطقة

» اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية« تدعو 
متداويل الأعالف لاللتزام باملمار�ضات ال�ضحية

•• اأبوظبي -وام:

وت�شويق  توريد  �شركات  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  دعييت 
امل�شتوفني ملتطلبات  املتنقلة غر  املييزارع واملركبات  الأعييالف ومتداوليها يف 
اأو�شاعهم من خالل  اإىل �شرورة ت�شويب  اأن�شطة تداول الأعالف  ممار�شة 
واملتمثلة يف احل�شول على رخ�شة جتارية من  النافذة  بالت�شريعات  التقيد 
دائرة التنمية القت�شادية باأبوظبي لكافة اأن�شطة تداول الأعالف واحل�شول 
اأبييوظييبييي للزراعة  عييلييى �ييشييهييادة عيييدم ممييانييعيية ملييمييار�ييشيية اليينيي�ييشيياط ميين هيئة 
اأو  الأعييالف  تييداول  متطلبات  كافة  بتطبيق  واللييتييزام  الغذائية  وال�شالمة 

مكوناتها باإمارة اأبوظبي.
الأعيييالف يف  ملييتييداويل  نهائية  كمهلة  اجلييياري  الييعييام  نهاية  الهيئة  وحيييددت 
الأعالف  جتييارة  ل�شركات  املقبل  نوفمرب  ومطلع  املتنقلة  واملركبات  املييزارع 
الإجراءات  اتخاذ  اأو�شاعهم لتجنب  لت�شويب  امل�شتوفية لال�شراطات  غر 
القانونية واجلزاءات الإدارية بحق املخالفني حيث حذرت الهيئة من خطورة 
ممار�شة اأي ن�شاط غذائي اأو زراعي دون احل�شول على رخ�شة جتارية من 
اجلهة املخت�شة و�شهادة عدم ممانعة ملمار�شة هذا الن�شاط من الهيئة. جاء 
ذلك فى التعميم الذى ا�شدرته هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية 
الأعالف  تييداول  ب�شاأن  اأبوظبي  اإمييارة  الأعييالف يف  لكافة متداويل  مييوؤخييراً 
الأعيييالف  �ييشييالميية  ت�شمن  الييتييي  ال�شحية  املييمييار�ييشييات  وتطبيق  الإميييييارة  يف 
عمليات  تنظيم  على  الهيئة  حر�س  اإطييار  يف  وذلييك  احليييييواين  لال�شتهالك 
الفنية وال�شحية وبالت�شاق  الإمييارة وفق ال�شراطات  الأعييالف يف  تييداول 
احليوانية  ال�شحة  على  للمحافظة  احليوي  الأميين  ومعاير  متطلبات  مع 

والنباتية والإ�شراف والرقابة على تنفيذها بالتن�شيق مع اجلهات املعنية.

•• نيودلهي-رويرتز:

اآب  اأغ�شط�س  قيا�شي يف  اإىل م�شتوى  العراق  النفطية من  الهند  واردات  ارتفعت 
يف الوقت الذي ت�شتبدل فيه امل�شايف الواردات الأفريقية مرتفعة الثمن ب�شحنات 
من نفط الب�شرة الأرخ�س وفقا ملا اأظهرته بيانات و�شول ناقالت جرى احل�شول 

عليها من م�شادر بالقطاع ويف جمال ال�شحن البحري.
وتك�شف البيانات اأن ثالث اأكرب م�شتورد للنفط اخلام يف العامل جلب نحو 1.32 
مليون برميل يوميا من النفط اخلام العراقي ال�شهر املا�شي، بزيادة قدرها الثلث 
تقريبا مقارنة مع يوليو متوز وبارتفاع ن�شبته 29 باملئة مقارنة مع اأغ�شط�س اآب 
وانخف�شت واردات الهند من النفط الأفريقي 18.3 باملئة اإىل 764   .2018

األفا و500 برميل يوميا اإذ ارتفعت اأ�شعار اخلامات الثقيلة املنخف�شة الكربيت 
ال�شغرة  التكرير  �شركات  عليها  تقبل  والتي  وت�شاد،  والييكييامييرون  اأجنييول  من 
البحرية  للمنظمة  قييواعييد  تطبيق  قبيل  ال�شني  يف  الكبرة  التكرير  و�شركات 
البلدان  منظمة  تنفذها  التي  الإنتاج  تخفي�شات  وت�شببت   .2020 يف  الدولية 
امل�شدرة للبرول )اأوبك( والعقوبات الأمريكية على اإيران وفنزويال يف تقلي�س 
اإمدادات اخلام الثقيل العايل الكربيت و�شمحت اأي�شا للعراق، ثاين اأكرب منتج يف 
اأوبك، بك�شب ح�شة �شوقية يف الهند. وقال اإح�شان احلق املحلل لدى رفينيتيف يف 
ال�شوق الفورية، النفط العراقي متاح ب�شهولة يف الأ�شواق الفورية باأ�شعار جذابة، 
مما يحفز امل�شايف على تعزيز م�شرياتها من النفط العراقي. كما قال اإن �شركة 
الوقت  يف  فييورييية  عييطيياءات  عييرب  النفط  تبيع  )�شومو(  العراقية  النفط  ت�شويق 

يوليو  للتحميل يف  الثقيل  الب�شرة  خييام  �شومو  وباعت  الإنييتيياج.  فيه  تعزز  الييذي 
متوز بعالوة اأقل من �شعر البيع الر�شمي للخام عرب عطاءات. وُتظهر البيانات 
ال�شعودية. ي�شخ  بعد  الهند  اإىل  للنفط  كاأكرب مورد  احتفظ مبركزه  العراق  اأن 
امل�شتوى  من  بدل  املا�شية  القليلة  الأ�شهر  يف  يوميا  برميل  مليون   4.8 العراق 
4.5 مليون برميل يوميا، بينما تنتج ال�شعودية نفطا يقل  امل�شتهدف له البالغ 
عن امل�شتوى امل�شتهدف لها مبوجب اتفاق اأوبك. وُتظهر البيانات اأن واردات الهند 
يف املجمل خالل اأغ�شط�س اآب بلغت 4.7 مليون برميل يوميا دون تغير عن نف�س 
لزيادة  العاملية،  امل�شايف  من  كغرها  الهندية،  امل�شايف  وت�شتعد  عييام.  قبل  ال�شهر 
الكربيت لإمداد  ن�شبة منخف�شة جدا من  الذي يحتوي على  الوقود  اإنتاج زيت 

ال�شفن اعتبارا من 2020.

•• دبي – الفجر: 

�شجل جناح دائرة الأرا�شي والأمالك 
الن�شاط  دبيييي ميي�ييشييتييوى عييالييًيييا ميين  يف 
انيييعيييقييياد مييعيير�ييس �شيتي  اأيييييييام  طيييييوال 
�شكيب العاملي 2019 الذي ا�شت�شافه 
مركز دبي التجاري العاملي على مدى 
ثالثة اأيام، خالل الفرة من 25 اإىل 
اأبرز  27 �شبتمرب اجليياري. وكييان من 
جميييرييييات هيييذا اليييييييوم ا�ييشييتييقييبييال وفد 
كبر من الوليات املتحدة الأمركية 
الهتمام  جوانب  من  العديد  ميثلون 

اإزاء ال�شتثمار يف �شوق دبي العقاري.
ل�شتقبال  دبيييي  اأرا�يييشيييي  تنظيم  ييياأتييي 
اإطييار خطة  الزائرة يف  العاملية  الوفود 
ال�شتثمار  واإدارة  تيي�ييشييجيييييع  قيييطييياع 
لييييعييييقييييارات دبي  ليييليييروييييج  الييييعييييقيييياري 
عالقات  اإىل  والتو�شل  الييعييامل،  حييول 
�شراكات فاعلة مع موؤ�ش�شات الو�شاطة 
و�شيكون  الييعييقييارييية.  وال�يييشيييتييي�يييشيييارات 
اأعيييي�ييييشيييياء الييييوفييييد احليييييييايل والييييوفييييود 
اليي�ييشييابييقيية �يييشيييفيييراء ميييوؤهيييليييني لإبييييييراز 
الفريدة  ال�ييشييتييثييمييارييية  اخليي�ييشييائيي�ييس 
اليييتيييي تييتييمييتييع بييهييا دبيييييي، كيييواحيييد من 
اأبيييييرز اليييوجيييهيييات ال�ييشييتييثييمييارييية حول 
انيييعيييقييياد معر�س  كيييييان  ليييقيييد  الييييعييييامل. 
 ”2019 اليييعيييامليييي  �ييشييكيييييب  “�شيتي 

القراحات  ومناق�شة  التو�شيحية 
الكثرة التي قدمها الوفد. 

يييوم الأميي�ييس خم�ش�س  ليعر�س  وكييان 
لعر�س   REIOs “ريو�س«  منتجات 
التمويل اجلماعي و�شناديق ال�شتثمار 
العقارية، والدعم الذي توفره الدائرة 
الزيارة  هذه  وتعد  املبادرتني.  لهاتني 
ا�ييشييتييمييراًرا لييلييجييهييود املييتييوا�ييشييليية التي 
الو�شطاء  ل�شتقطاب  الدائرة  تبذلها 
العامل،  اأنحاء  �شتى  من  وامل�شتثمرين 
ال�شتثمارية  الفر�س  على  لإطالعهم 
امل�شاريع  وعييلييى  دبيييي،  يف  ال�شتثنائية 
امليينييجييزة وقيييييد الييتيينييفيييييذ لييلييعييديييد من 
املييطييورييين.  وهيييذه هييي امليييرة الرابعة 
الوفود  اليييدائيييرة  فيها  ت�شتقبل  الييتييي 
اليييزائيييرة، والييتييي كيييان اأخييرهييا يف �شهر 
وفًدا  ا�شتقبلت  عندما  املا�شي  يناير 
�شم ما يزيد على 150 وكياًل عقارياً، 
و 11 م�شتثمراً 150، ووفًدا ثانًيا يف 
ا،  70 �شخ�شً �شهر مار�س ا�شتمل على 
وفًدا  ا�شتقبلت  عندما  مايو  �شهر  ويف 
م�شارًكا.   70 اإىل  عيييدده  و�ييشييل  اآخييير 
و�ييشييبييق لييلييوفييد احلييييايل اأن �يييشيييارك يف 
دورة “م�شت�شار مبيعات عقاري دويل” 
املعتمدة، وهي اإحدى دورات معهد دبي 
العقاري، حيث مت ت�شلميهم ال�شهادات 

لهم خالل زيارتهم احلالية.

الإدارة  مييع  خا�س  لجتماع  الرتيب 
�شلطان  �شعادة  للدائرة، ح�شره  العليا 
الدائرة،  عييام  بيين جمييرن، مدير  بطي 
التنفيذي  املييدييير  را�ييشييد،  وميياجييد علي 
ال�شتثمار  واإدارة  تيي�ييشييجيييييع  لييقييطيياع 
الييييذراع الييرويييجييييية لدائرة  الييعييقيياري 
الأرا�شي والأمالك يف دبي. ومت خالل 
الييلييقيياء تييقييدمي الييعييديييد ميين العرو�س 

الييييتييييي ظهرت  املييي�يييشيييارييييع  بييييعييييدد ميييين 
ي�شمن  مبييا  اجليييودة  م�شتويات  باأعلى 
احلياتية،  الأمنيييياط  اأرفييييع  لقاطنيها 
التي  املتميزة  املوا�شفات  اإىل  اإ�ييشييافيية 
تييعييكيي�ييس رقيييي احليي�ييشييارة املييعييمييارييية يف 
الإمييارة. وكييان جييدول زيييارة الوفد قد 
لزيارة عدد  �شاملة  ا�شتمل على جولة 
مييين ميييواقيييع امليييطيييوريييين، اإ�يييشيييافييية اإىل 

العقاريني.  امل�شت�شارين  من  عييدد  اإىل 
وكييانييت زيييييارة الييوفييد حييافييليية بالكثر 
من الن�شطة والفعاليات، حيث قامت 
الدائرة بتنظيم عدد من ور�س العمل 
املتخ�ش�شة التي اأتاحت لهم ا�شتك�شاف 
املتعلقة  املييزيييد عيين خمتلف اجلييوانييب 

ب�شوق دبي العقاري، 
اإعجابهم  الييييوفييييد  اأعييي�يييشييياء  واأبييييييييدى 

الوفد  اأع�شاء  جلميع  مثالية  فر�شة 
يتم  التي  امل�شاريع  اأهييم  لالطالع على 
الإمييارة، ولقاء املطورين  تطويرها يف 
والتعرف منهم مبا�شرة على خططهم 
الوفد  و�شّم  امل�شتقبلية«.  وم�شاريعهم 
الأمريكي القادم من ولية فلوريدا ما 
يزيد على 400 �شخ�س من الو�شطاء 
اإ�شافة  الأعمال،  ورجال  وامل�شتثمرين 

اإ�شراك امل�شاركني يف حمتوى التعلم، 
ت�شمح  اأن  �ييشيياأنييهييا  مييين  و�ييشيييييليية  وهيييي 
للمدار�س واجلامعات باأن تكون جزءا 

من هذا امل�شروع.
الرئي�س  طييييوق  اإ�ييشييميياعيييييل  وحتييييدث 
ورك�س  بيينييتيي�ييس  ليي�ييشييركيية  الييتيينييفيييييذي 
املتخ�ش�شة يف تطوير مراكز الأعمال 
مبفهومها  الأعييييمييييال  ميييراكيييز  حييييول 
النماذج  بع�س  م�شتعر�شا  احلييديييث 
والفائدة  امليييجيييال  هييييذا  يف  الييعيياملييييية 
ال�شانع  وميي�ييشيياحيية  وجييييودهييييا.   مييين 
امل�شطلح  هو    Maker Space
�شنة  مييييرة  لأول  تييييداولييييه  مت  اليييييذي 
ليييالأمييياكييين  املييييفييييهييييوم  هييييييذا   2005
للقيام  اإليييييهييا  الييو�ييشييول  ي�شهل  الييتييي 
يرتبط  حيييييث  والإنيييتييياج،  بالت�شميم 
ملجتمع  الفر�شة  باإتاحة  املفهوم  هذا 
كيفية  وتعلم  لال�شتك�شاف  املمار�شة 
والعمل  وامليييييواد  الأدوات  ا�ييشييتييخييدام 
الإبداعية،  م�شاريعهم  تطوير  على 
بيياعييتييبيياره بيييييئيية اآمييينييية  متييثييل ور�شا 
يتجمع  مكانا  اأو  الإبييداعييي  لييالإنييتيياج 
فيييييييه الييييبيييياحييييثييييون وامليييييطيييييوريييييين من 
اليييطيييالب وغيييرهيييم ليييتيييبيييادل امليييييوارد 
امل�شاريع،  العمل على  واملعرفة خالل 
فهو عبارة عن بيئة للتعلم الذاتي و 
العمل اجلماعي،  الييذات عرب  تطوير 
ومكان اأ�شا�شي للتجارب التكنولوجية 
وتيييطيييويييير الييينيييمييياذج والأفيييييكيييييار وحل 
امليي�ييشييكييالت، و قيييد اأ�ييشييبييح ُييينييظيير له 
املتعلمني  لإ�ييشييراك  حديثة  كطريقة 
يف الإبييداع ويف مهارات حل امل�شكالت 
والإنتاج  العملي  التدريب  من خالل 

والتكرار يف التطوير.

•• ال�صارقة-الفجر:

القا�شمي،  فييياهيييم  اليي�ييشيييييخ  بييحيي�ييشييور 
احلكومية  الييعييالقييات  دائييييرة  رئييييي�ييس 
ال�شارقة  جمييمييع  اأعييليين  اليي�ييشييارقيية  يف 
والبتكار  والييتييكيينييولييوجيييييا  لييلييبييحييوث 
ال�شرق  اخيييتيييبيييار  ميييركيييز  افيييتيييتييياح  عييين 
ما  اأو  اليييذكيييي  لييلييتيي�ييشيينيييييع  الأو�ييييشييييط 
كما  امل�شاف،  بالت�شنيع  عليه  يطلق 
اأمين�شا  خمتربات  ان�شمام  عن  اأعلن 
 Immensa  ( لييلييتييكيينييولييوجيييييا 
كاأول   )  Technology Labs
املن�شمني لهذا املركز الأول من نوعه 
�شراكة  ابيييرام  خييالل  ميين  املنطقة  يف 
من�شاأة  اأول  لإطييييالق  ا�ييشييراتيييييجييييية 
ثالثية  املييعييدنييييية  للطباعة  جتييارييية 
الت�شنيع  عييرب  اليي�ييشييارقيية  يف  الأبيييعييياد 
ال�شناعية  لييلييتييطييبيييييقييات  املييي�يييشييياف 
ال�شرق  نوعها يف منطقة  الأوىل من 

الأو�شط. 
الثالثة من  جاء ذلك خالل اجلل�شة 
البتكارية  املختربات  حلقات  �شل�شلة 
ال�شارقة  جميييميييع  اأطيييليييقيييهيييا  الييييتييييي 
والبتكار  والييتييكيينييولييوجيييييا  لييلييبييحييوث 
ميييوؤخيييراً والييتييي عييقييدت حتييت عنوان 
كما  الرابعة”،  ال�شناعية  “الثورة 
ال�شتار خالل هذه اجلل�شة عن  ازيح 
ا�ييشييم و�ييشييعييار مييركييز الأعيييميييال التابع 
 Maker Space ليييليييميييجيييميييع 
والذي اأطلق عليه “خمترب ال�شارقة 
 »SOILAB ليييالبيييتيييكيييار  امليييفيييتيييوح 
النا�شئة  لييليي�ييشييركييات  حييا�ييشيينيية  كييييياأول 
ال�شارقة.  يف  البييتييكييارييية  والأعيييميييال 
�شالح  اآل  اهلل  عييبييد  بييحيي�ييشييور  وذليييك 

القطاعات  ميين  وغييرهييا  والييبييحييرييية 
الييتييي �ييشييتييبييداأ ال�ييشييتييفييادة ميين املركز 
الأول من  اليوم  اعتباًرا من  اجلديد 
انطالقه. وقال فهمي ال�شوا، الرئي�س 
“ان  “اإميين�شا”:  ل�شركة  التنفيذي 
تييعيياونيينييا ميييع اليي�ييشييارقيية يييعييد خطوة 
تكنولوجيا  لرويج  للمنطقة  كبرة 
الطباعة الثالثية اذ تعد هذه التقنية 
ولقد  املنطقة  يف  نوعها  ميين  الأوىل 
كييبييًرا عييلييى الطباعة  �ييشييهييدنييا طييلييًبييا 
الإمارات  يف  للمعادن  الأبعاد  ثالثية 
العربية املتحدة مع ال�شركات العاملية 
والإقليمية التي تعمل مع” اإميين�شا 
متعددة  اأجيييييييزاء  اإنييييتيييياج  يف  “للبدء 
تييدخييل يف عملية  والييتييي  الأغيييرا�يييس 
�شعداء  ونييحيين  لعملياتها”.  الإنييتيياج 
ال�شارقة  جممع  مييع  ب�شراكتنا  جييدا 
اإنتاج  ميينيي�ييشيياأة  اإنييي�يييشييياء  يف  لييالبييتييكييار 
املعادن  اإىل  امل�شافة  امليييواد  لت�شنيع 
اإىل العمل مع فريق املجمع  ونتطلع 
لتثبيت موقع الإمييارات كمركز عاملي 
للطباعة ال�شناعية ثالثية الأبعاد«.

لت�شنيع  ال�شوق  حجم  بلغ  وقييد  هييذا 
مليار   2.6 للمعادن  امل�شافة  امليييواد 
دولر اأمريكي يف عام 2018 وينمو 
مبعدل 20% �شنوًيا مما ميثل فر�شة 
ال�شناعة،  مييين  الييينيييوع  ليييهيييذا  هييائييليية 
القيمة  اأن  اإىل  الييتييقييديييرات  وتيي�ييشيير 

الإجيييميييالييييييية لييييالأجييييزاء اليييتيييي ميكن 
املعدنية  الطباعة  با�شتخدام  اإنتاجها 
 14.2 ثالثية الأبعاد �شوف تتجاوز 
 5 اأمييريييكييي يف غيي�ييشييون  مييليييييار دولر 
اإيرادات  �شتجلب  كما  �شنوات.   8 اإىل 
 450 وحدها  والغاز  النفط  �شناعة 
قطاع  اإىل  اأميييرييييكيييي  دولر  مييليييييون 
الأبيييعييياد، و�شيزيد  ثييالثييييية  الييطييبيياعيية 
اأمريكي  دولر  مليار   1.4 اإىل  هييذا 
بف�شل  وذليييك   .2025 عييام  بحلول 
وتطوير  الأبحاث  اأن�شطة  يف  الزيادة 
اإىل مزيد  وازدييياد احلاجة  املنتجات، 
من الإبييداع يف عملية الت�شميم. كما 
الأبعاد يف  الطباعة ثالثية  �شت�شاهم 
والت�شنيع  الإنييتيياج  عمليات  ت�شهيل 
الييقييطيياعييات مبييا ي�شمن  يف خمييتييلييف 
متهيد الطريق لإحداث نقلة نوعية 

يف عامل ال�شناعة.
اأميييا عيين افييتييتيياح مييركييز الأعييمييال وما 
 Maker Space عييليييييه  يييطييلييق 
يف جمييمييع اليي�ييشييارقيية لييالبييتييكييار فقد 
اإر�شاء  فل�شفة  على  بناء  تد�شينه  مت 
والتعاون  املجتمعية  ال�شراكة  عقلية 
للربامج  توجيهي  كيياإطييار  والإبيييييداع 
واخلييييييدمييييييات املييييقييييدميييية مييييين خيييالل 
ت�شمح  وم�شاحة  اآمنة  لبيئة  توفره 
ملييجييتييمييع امليييميييار�يييشيييني بيييتيييبيييادل امليييييواد 
وتعلم مهارات جديدة والركيز على 

وكيل وزارة القت�شاد ل�شوؤون التجارة 
ال�شام�شي  الفن  عبداهلل  اخلارجية، 
يف  ال�شناعة  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل 
املحمودي  ح�شني  القييتيي�ييشيياد،  وزارة 
ال�شارقة  ملجمع  التنفيذي  الرئي�س 
والبتكار،  والييتييكيينييولييوجيييييا  للبحوث 
ومروان بن جا�شم ال�شركال، الرئي�س 
التنفيذي لهيئة ال�شارقة لال�شتثمار 
بالإ�شافة  “�شروق”،  والييتييطييوييير 
واملخت�شني من  اخلييرباء  حل�شد من 
القطاعني احلكومي واخلا�س وعدد 
من ممثلي ال�شركات العاملية الرائدة 
وتكنولوجيا  الييذكييييية  اليي�ييشيينيياعييات  يف 

الطباعة ثالثية الأبعاد. 
�شمن  اجلل�شات  هييذه  تنظيم  وييياأتييي 
روؤية �شمولية احدثتها تغرات عاملية 
رابعة  �شناعية  ثيييورة  مييالمييح  ابيييرزت 
م�شبوقة  غر  بتغرات  معاملها  بييدت 
التحولت  وتييعييد  الب�شرية،  حييييياة  يف 
احلديثة  الإنييتيياج  وطيييرق  ال�شناعية 
من اأهم التحولت التكنولوجية التي 

ي�شهدها العامل احلديث.
وقد حتدث ال�شيخ فاهم خالل اللقاء 
لال�شتثمار  كييمييكييان  اليي�ييشييارقيية  حيييول 
التي  املقومات  م�شتعر�شا  والبتكار 
اليي�ييشييارقيية والتي  بييهييا اميييييارة  تييتييمييتييع 
تخولها لأن تكون مركزاً عاملياً رائداً 
يف جمييال البييتييكييار والييبييحييوث وريادة 

من خالل تزويد ال�شركات ال�شناعية 
ومتكينها من الو�شول اإىل جمموعة 
ثالثية  الطباعة  تقنيات  من  وا�شعة 
املعدنية  الطباعة  ميين  بيييدًءا  الأبييعيياد 
ثالثية الأبيييعييياد  وغييرهييا ميين اأنيييواع 
ال�شرق  “مركز  خييالل  ميين  الطباعة 

الأو�شط للت�شنيع الذكي«.
يعترب مركز ال�شرق الأو�شط لت�شنيع 
والييذي مت اطالقه يف  امل�شافة  املييواد 
ب�شراكات  لالبتكار  ال�شارقة  جممع 
 “ “اإميين�شا  مييييع  ا�يييشيييراتيييييييجييييييية 
اأخييرى نحو  اآخيييرون، خطوة  و�شركاء 
املتحدة  العربية  الإمييييارات  انييخييراط 
يف مكونات الثورة ال�شناعية الرابعة، 
للطباعة  عيياملييًيييا  ميييركيييًزا  ت�شبح  بييياأن 
جتهيز  و�شيتم  هييذا  الأبييعيياد.  ثالثية 
مركز ال�شرق الأو�شط ل�شناعة املواد 
الطابعات  ميين  مبييجييمييوعيية  امليي�ييشييافيية 
ثييالثييييية الأبيييعييياد اليي�ييشيينيياعييييية مبيييا يف 
مثل  عيييامليييًييييا  الييييرائييييدة  الآلت  ذلييييك 
طيييابيييعيييات اليييليييييييزر فييائييقيية اليييتيييطيييور »  
 GE ميين   »Concept Laser

.Additives
و تيي�ييشييميينييت اجلييليي�ييشيية جمييمييوعيية من 
املوا�شيع �شمن حما�شرات وعرو�س 
نقا�شية  جلل�شة  بالإ�شافة  تقدميية 
�شاملة بداأت بكلمة ترحيبية وعر�س 
تييييقييييدميييييي عييييين جمييييمييييع الييي�يييشيييارقييية 

الأعمال وروؤيتها نحو تعزيز مكانتها 
الرقمية  الييتييكيينييولييوجيييييا  جمييييال  يف 
لت�شبح واحدة من بني املدن الذكية 
بقوله  م�شيفا  العاملي،  امل�شتوى  على 
“ ان هذا امل�شروع يعك�س روؤية �شاحب 
بن  �شلطان  الييدكييتييور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة بال�شتثمار يف القطاع 
البييتييكيياري يف المييييارة، وهييذه املراكز 
البييتييكييارييية الييتييي مت اطييالقييهييا اليوم 
هي موؤ�شر لي�س فقط على ال�شناعة 
الذكية امنا ال�شتثمارات الذكية التي 
بداأت بالتوافد اىل املجمع،الذي يعد 
م�شرتها  يف  لالإمارة  علمية  مفخرة 

التطويرية.
وحيييول هييذه امليي�ييشيياريييع اجلييديييدة قال 
“نطمح من خالل  ح�شني املحمودي 
هذ امل�شاريع الرويج لإمارة ال�شارقة 
امل�شتوى  عييلييى  لييالبييتييكييار  كييعييا�ييشييميية 
الييطييبيياعيية ثالثية  ان  وقييييال  الييعيياملييي 
يف  رئي�شًيا  دوًرا  لها  �شيكون  الأبييعيياد 
القطاعات  مييين  اليييعيييدييييد  ميي�ييشييتييقييبييل 
وغرها،  والييطييران  والطب  كالبناء 
طريق  عيين  املنتجات  �شناعة  تتم  اذ 
الأبعاد،  ثالثية  الطباعة  تكنولوجيا 
التي تغر عاملنا ب�شرعة، والحتمالت 
ل تنتهي، ونتطلع يف جممع ال�شارقة 
البتكار  مفهوم  تعزيز  اإىل  لالبتكار 

والبتكار  والييتييكيينييولييوجيييييا  لييلييبييحييوث 
قييدمييه املييحييمييودي اليييذي اأكيييد على ان 
�شوطا كبرا بف�شل  ال�شارقة قطعت 
الدكتور  اليي�ييشيييييخ  اليي�ييشييمييو  �يييشييياحيييب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بيين  �شلطان 
املييجييليي�ييس الأعيييليييى حيياكييم اليي�ييشييارقيية يف 
جمال ال�شناعة الذكية والتي ت�شنف 
املييدن على م�شتوى  اأف�شل  اليوم من 
وبناء  امل�شتدامة  التنمية  يف  املنطقة 
الريادية  امل�شاريع  هذه  اأطلقنا  عليه 
الييتييي تييعييكيي�ييس تييوجييهييات الميييييارة باأن 
ت�شبح احدى املدن البتكارية العاملية 
و�ييشيياحييبيية الييييريييييادة يف الييعييديييد من 

امل�شاريع ال�شناعية الذكية.
كيييميييا متيييثيييل هيييييذه امليييييبيييييادرة ميييين قبل 
جمييمييع اليي�ييشييارقيية لييالبييتييكييار عالمة 
العربية  الإميييييييارات  دوليييية  يف  فيييارقييية 
�شيكون  اذ  كييكييل،  وامليينييطييقيية  املييتييحييدة 
ميييركيييز اليييطيييبييياعييية ثيييالثييييييية الأبييييعيييياد 
لييلييمييعييادن مييفييتييوًحييا لييال�ييشييتييخييدام من 
القطاعات  ال�شركات يف خمتلف  قبل 
كبرة  دفييعيية  مبييثييابيية  �شيعترب  حيييييث 
الييطييبيياعيية ثالثية  اعييتييميياد  مليييعيييدلت 
امين�شا«  �ييشييركيية  ومتييتييلييك  الأبييييعيييياد. 
الرائدة يف جمال   «   Immensa
املنطقة  يف  امليي�ييشييافيية  امليييييواد  تيي�ييشيينيييييع 
العديد من امل�شاريع يف جمال النفط 
الثقيلة  املييييعييييدات  و�ييشيييييانيية  والييييغيييياز 
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العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3536  جتاري جزئي
�ييييس.ذ.م.م جمهول حمل  ليييالدارة املن�شات  ايييه جييي  املييدعييي عليه / 1-اتيي�ييس ٢  اىل 
الدعوى  عليك  اأقيييام  قييد  ا�شماعيل  ميييراد  ح�شن  املييدعييي/حمييمييد  ان  مبييا  القيياميية 
والفوائد  درهيييم   )63.٠٠٠( وقيييدره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املييدعييي  اليييزام  مو�شوعها 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد مع �شم ملف النزاع رقم 
يوم  لها جل�شة  وامل�شاريف.وحددت  بالر�شوم  الزامه  نزاع جتاري مع   178٥/٢٠19
الربعاء املوافق:٢٠19/1٠/9 ال�شاعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/235  مدين كلي

جمهول  ال�شويفي  عبداملطلب  الدين  ع�شام  حممد  1-طييارق   / عليه  املدعي  اىل 
اأقيييام عليك  قييد  احييمييد  عييو�ييس حممد  املدعي/�شها حممد  ان  القيياميية مبييا  حمييل 
 )1٠.٢٠٠.٠٠٠( وقييدره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
يوم  جل�شة  لها  كييفيياليية.وحييددت  بييال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  الييتييام  ال�شداد 
الربعاء املوافق:٢٠19/1٠/٢ ال�شاعة:٠9:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2316  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة عي�شى را�شد ال�شام�شي التجارية �شركة ال�شخ�س 
اأقام  قييد  مبوب  املدعي/حممد  ان  مبييا  القيياميية  حمييل  جمهول  ذ.م.م  الييواحييد 
عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3417٢( 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهييم 
وحييتييى اليي�ييشييداد الييتييام.وحييددت لها جل�شة يييوم الثيينييني املييييوافييييق:7/٢٠19/1٠ 
ال�شاعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/337  مدين كلي
ملواد  تريكو  ب�شركة  مالك  وب�شفته  نف�شه  عن  مي�شكاوي  1-زيييياد   / عليه  املدعي  اىل 
البناء �س.ذ.م.م ٢- رامي مي�شكاوي عن نف�شه وب�شفته مالك ب�شركة تريكو ملواد البناء 
وميثله:مو�شى  مولوي  بهاء  املدعي/رفعت  ان  مبا  القيياميية  حمل  جمهول  �يييس.ذ.م.م 
توقيع  ب�شحة  املطالبة  مو�شوعها  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد  العامري  مو�شى  عي�شى 
�شند   ٢٠17/3/٢8 امليييوؤرخ  وخامتتهما  بتوقيعهما  املييزيييل  القيييرار  على  عليهم  املييدعييي 
الدعوى )براءة ذمة( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة 
ال�شاعة:٠9:3٠ �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت  املوافق:6/٢٠19/1٠  يوم الحد 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2715  مدين جزئي
اىل املييحييكييوم عييليييييه/1- ميييرزا فييرحييت عبا�س ميييرزا غييالم حممد جمييهييول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠19/1/6  يف الدعوى 
املدعي  بالزام  �يييس.ذ.م.م  دبي  اخلا�س  الزهراء  ل�شالح/م�شت�شفى  اعيياله  املذكورة 
 )1٠٥.٥61.6٠( وقييدره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزام 
املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 3٠٠ درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/739  مدين جزئي

اىل املحكوم عليه/1- عبدالرحمن يو�شف ابنعوف مكاوي ٢- اأ�شيا يو�شف ابنعوف 
مكاوي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
دبي  الزهراء اخلا�س  ل�شالح/م�شت�شفى  اعاله  املذكورة  الدعوى  ٢٠19/٥/1٥  يف 
وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  يييوؤديييا  بييان  بالت�شامن  عليهما  املييدعييي  بييالييزام  �ييييس.ذ.م.م 
)٢3٠.٥89.٢7( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
املحاماة.  اتعاب  درهم مقابل  وامل�شروفات وخم�شمائة  الر�شوم  والزمتهما  ال�شداد 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/740  مدين جزئي

اىل املييحييكييوم عييليييييه/1- بييرو�ييشييي نيياواجييي جمييهييول حمييل القيياميية نعلنكم بان 
املذكورة  الدعوى  يف    ٢٠19/٥/٢1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�شالح/م�شت�شفى الزهراء اخلا�س دبي �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )1٠1.4٠8( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
بالر�شوم وامل�شاريف.  املدعي  الزام  ال�شداد مع  من تاريخ املطالبة وحتى متام 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خييالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/3747 تنفيذ جتاري
فرع   - �ييس.ذ.م.م  العامة  والنقليات  للمقاولت  لينك  توب  املنفذ �شده/1-  اىل 
دبي/بن ناوي للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م �شابقا جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�شنع بر�شتيج لالثاث والديكور ذ.م.م وميثله:عبداهلل 
عبدالرحمن حممد ال�شعيدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1٢٠638.٢7( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية بحقك يف  خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجييراءات 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2329  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الو�شام الذهبي للنقل الربي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/�شركة التاأمني العربية ال�شعودية �س.م.ب.م )فرع دبي( وميثله:عبدالرحمن 
عمر عبداهلل خمر قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )1٢9.39٢( درهم رجوعا عليها مبا �شبق ان ادته عن ذمتها للغر 
واتعاب  وامل�شاريف  وامل�شاريف  والر�شوم  تنفيذ مدين دبي  التنفيذ رقم 143٠/٢٠19  يف 
اليي�ييشيياعيية:٠8:3٠ �س  املييييوافييييق:3/٢٠19/1٠  يييوم اخلمي�س  لها جل�شة  املييحيياميياة.وحييددت 
بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
يف الق�شية رقم:2019/655 جتاري كلي 

اىل املدعي عليها:نيو �شوليو�شنز ليمتد
مبا ان املدعية:�شركة الف باء ملقاولت البناء ذ.م.م قد اأقامت الدعوى امل�شار 
اليها رقم 6٥٥ ل�شنة ٢٠19 جتاري كلي - دبي ، وحكمت املحكمة بتعيني خبر 
هند�شي يف الدعوى لذا يتعني عليكم احل�شور امام اخلبر املنتدب/حممد 
علي بلقي�س تقدمي ما لديكم من م�شتندات وذلك يوم الثنني املوافق:7 اكتوبر 
اخلليج  منطقة  التايل:دبي  العنوان  على  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة   ٢٠19
التجاري - برج اوبال الطابق العا�شر مكتب رقم 1٠٠٥ وميكنكم الت�شال على 

الرقام التالية:هاتف رقم:٠٥٥9٠٠٥949 وهاتف رقم:٠٥٠69161٠6.
اخلبري املنتدب/حممد علي بلقي�س 

 اعالن للح�شور اأمام اخلبري
الهند�شي/حممد علي بلقي�س

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
 اعــــــــــالن         

انه يف يوم الثنني املوافق:٢٠19/9/16 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/عارف علي �شعيد احمد بن خلفان 
الزعابي اماراتي اجلن�شية - بطاقة الهوية رقيييم:784197٥3٢٠٥8٠76 وب�شفته مالك/العقل املبدع لالأ�شباغ 
- رخ�شة جتارية رقم )٥6٥٥16( �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية - فرع دبا احل�شن/ال�شارقة ون�شاطه 
كل  اىل  وذلييك   %1٠٠ والبالغة  لالأ�شباغ  املييبييدع  يف/الييعييقييل  ح�ش�شه  كامل  عيين  تيينييازل  بانه  ا�شباغ  الييتييجيياري 
من:عبدال�شمد ميلون عمرو مياه - بنغالدي�شي اجلن�شية  - رقم الهوية:78419886٥361913 ، �شمد علي 
امر علي - بنغالدي�شي اجلن�شية - رقم جواز ال�شفر BN٠٢٥4٠13 مع تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 
فردية اىل وكيل خدمات حملي ، وليكون ال�شيد/علي حممد خمي�س م�شمار النقبي - اماراتي اجلن�شية - رقم 
الهوية 78419٥6٢14٢1874 وكيل خدمات حملي يف الرخ�شة وللمتنازل اليهم مطلق احلرية يف الت�شرف يف 
ح�ش�شه امل�شار اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه.وعمال لن�س املادة 16 فقرة 3 من 
القانون الحتادي رقم ٢٢ ل�شنة 1991 يف �شاأن الكاتب العدل فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من 
له حق العرا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل اأ�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وال �شت�شتكمل الجراءات القانونية
كاتب العدل

حمكمة دبا احل�شن الحتادية البتدائية

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

حمكمة دبا احل�شن البتدائية
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 111٠

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شمر علي علي حممود ح�شان ، م�شري اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠%  يف )مزايا لل�شيارات امل�شتعملة( 

مبوجب رخ�شة رقم )76٠331( اىل ال�شيد/مرهف حممد العفنان ، �شوري اجلن�شية
تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر وتغير وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س 

حيال عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٢٠19/44
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالغني عبدال�شمد عبدالغني احمد القناطي - اماراتي 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شته البالغة ٥٠% من كامل ح�شته البالغه 
ال�شيد/ ان  وحيث  اجلن�شية  هندي   - كابور  �شومنات  كابور  ال�شيد/نفني  اىل  وذلك   %1٠٠
عبدالغني عبدال�شمد عبدالغني احمد القناطي - اماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن جزء من ح�شته البالغه ٥٠% من كامل ح�شته البالغه 1٠٠% وذلك اىل ال�شيد/كرن كابور 
نافني كابور - هندي اجلن�شية. يف الرخ�شة امل�شماه )هورايزون للخط( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة 

مبوجب رخ�شة رقم )٢18٥8٢( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة
تعديالت اخرى:مت تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 11٠6

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شعود عزان خالد احمد بن خادم - المارات اجلن�شية يرغب 
بامارة  تاأ�ش�شت  والتي  فاكتوري(  )بيقلز  يف   %1٠٠ البالغه  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )7٢714٠( وذلك اىل/ا�س �شكويرد لال�شتثمار �س.ذ.م.م
مت تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل فرع ل�شركة حملية

 ، مقهى   ، )مطعم  اجلديد  التجاري  الن�شاط  اىل  )مطعم(  من  التجاري  الن�شاط  تغير  مت 
ال�شناعيه  امل�شروعات  يف  ال�شتثمار   ، وادارتها  وتاأ�شي�شها  التجارية  امل�شروعات  يف  ال�شتثمار 
يف  ال�شتثمار   ، واداراتها  وتاأ�شي�شها  التعليمية  اخلدمات  يف  ال�شتثمار   ، واداراتها  وتاأ�شي�شها 

امل�شروعات ال�شياحية وتاأ�شي�شها وادارتها(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن .
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 11٠8

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ عارفه كونيل عبدالرحمن هندية اجلن�شية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 1٠٠% اىل ال�شيد/كونه عبداهلل بو�شاكاد 
اأبوبكر ، هندي اجلن�شية مبوجب رخ�شة رقم:61411٥( با�شم/�شوبر ماركت ود اجلبل 
- وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 
يف �شان الكاتب العدل .  وعمال بن�س املادة )14( فقرة )٥( من القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة ٢٠13 يف �شاأن الكاتب العدل فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  لدى  العرا�س  طلب  تقدمي  ذلك  حيال  اعرا�س  اي 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 11٠٠

يرغب  اجلن�شية  فل�شطني   - ال�شيد/ ع�شام حممود م�شطفى جاد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ال�شيد عامر �شهيل حممد �شريف  البالغة ٥٠% وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  يف 
البيع والتنازل عن  املغرب اجلن�شية يرغب يف  ال�شعيدي -  باك�شتان اجلن�شية وال�شيد:�شعيد   -
باك�شتاين اجلن�شية   - �شريف  �شهيل حممد  ال�شيد عامر  اىل  البالغة ٥٠% وذلك  كامل ح�شته 
يف الرخ�شة با�شم )�شالون و�شط البلد للرجال( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 

رقم )6٢79٥٥( وال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة
بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  اىل  مهنية  اعمال  �شركة  من  القانوين  ال�شكل  اخرى:تغير  تعديالت 
خدمات .وعمال بن�س املادة )14( فقرة )٥( من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة ٢٠13 يف �شاأن 
الكاتب العدل فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 11٠٢
باك�شتاين   ، اقبال  حممد  اأف�شال  حممود  �شاهد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠%ح�شه اىل ال�شيد/احمد 
الريحان  املهنية:كافتريا طريق  الرخ�شة  ، هندي اجلن�شية يف  كاناتيكانا مو�شى  نزير 

رخ�شة مهنية رقم )73٥447( حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س على   اليه بعد  امل�شار  الجراء 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 11٠4

المارات   - النقبي  خلفان  حممد  خلفان  �شالح  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠% وذلك اىل ال�شيد/احمد 
ال�شيارات(  البداع ل�شيانة  با�شم )جنم  الرخ�شة  �شوريا اجلن�شية يف   - ال�شرمات  هالل 

والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )761643(
تعديالت اخرى:تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال  

ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
   يف  الدعوى 2019/2986 جتاري جزئي 

املدعي عليه:حممد عبداهلل ح�شن مراد لنجاوي املحرم 
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي / بنك م�شر امام حماكم دبي املوقرة

ندعوكم  فاأننا  اعاله  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  مبوجب  م�شرفيا  كخبرا  تكليفنا  مت  وانه 
حل�شور اجتماع خربة يوم الربعاء املوافق:٢٠19/1٠/٢ يف متام ال�شاعة الواحدة ظهرا مبقر 
  - املتحدة  العربية  :المارات  التايل  بالعنوان  وذلك  املالية  انرا لال�شت�شارات  مكتب اخلربة 
دبي - حمي�شنة 4 - �شارع بروت - بناية امليزان )اجلزيرة �شابقا(- الطابق الثالث - مكتب  3٠3 
،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية هيئة كهرباء ومياه الحتاديه 

بالمارات ، هاتف : ٢٢٠6899-٠4 ، ٢٢٠6٢44-٠4  ، فاك�س : ٠4٢٢٠6877 ، 
مع  م�شتندات  من  لديكم  ما  كافة  واإح�شار  اعاله  املحدد  باملوعد  واحل�شور  الإطالع  يرجى 

الرجمة القانونية اىل العربية. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

يف الق�شية رقم:2019/2553 جتاري جزئي - دبي 
ان  مبييا  �ييييييس.ذ.م.م  كون�شرك�شن  تكنيكال  جييلييف  عليها:�شركة  املييدعييي  اىل 
املدعية:�شركة ع�شام قباين و�شركاه لالن�شاءات وال�شيانة ذ.م.م فرع دبي قد 
، وحيث  دبي   - ٢٠19/٢٥٥3 جتيياري جزئي  رقم  اليها  امل�شار  الدعوى  اأقامت 
انكم مدعي عليكم يف الدعوى وحكمت حمكمة دبي البتدائية بتعييننا خبرا 
عقده  املقرر  اخلييربة  اجتماع  ح�شور  عليكم  يتعني  لييذا  الق�شية  يف  هند�شيا 
مبكتب اخلبر/حممد علي بلقي�س وذلك يوم الربعاء املوافق:٢ اكتوبر ٢٠19 
درايف  مرا�شي  �شارع  التجاري  اخلليج  منطقة  يف  وذلييك  �شباحا   11 ال�شاعة 
العا�شر مكتب 1٠٠٥ وميكن الت�شال باخلبر على  اأوبييال الطابق  بناية برج 

الرقام التالية هاتف رقم:٠٥٥9٠٠٥949 وهاتف رقم:٠٥٠69161٠6.
اخلبري املنتدب/حممد علي بلقي�س 

 اعالن للح�شور اأمام اخلبري
الهند�شي/حممد علي بلقي�س

العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   
يف الق�شية رقم 2019/916  جتاري جزئي   

املدعي:خرت ا�شينجاليف
املدعي عليهما:1- ليدر جيت لوجي�شتك�س �س.ذ.م.م ٢- فايز اهلل ا�شلوموف

اخل�شم املدخل:رمز الدين خون كرمي خونوف
اىل املتنازع �شدهم واىل اخل�شم املدخل يف الق�شية امل�شار اليها

ادارة  انتدبتنا  بعاليه  اليها  امل�شار  الق�شية  يف  دبييي  حمكمة  عن  ال�شادر  التمهيدي  باحلكم  جيياء  ما  على  بناء 
اخلربة  اجتماع  عقد  قررنا  فقد  املهمة  ا�شتالمنا  وبعد  املطلوب  احل�شابية  اخلييربة  تقرير  لعييداد  اخلييرباء 
الول يف متام ال�شاعة:1٠:٠٠ �شباحا يوم الربعاء املوافق:٢٠19/1٠/٢ مبقر اخلبر املنتدب والكائن يف �شارع 
بور�شعيد بدبي منطقة ديرة خلف مركز دي تو دي بربج �شنتوريون �شتار مبنى )B( مكتب )٢٠6( لال�شتعالم 
هيياتييف:٠٥64734٢61 - وعليه يرجى التكرم من الطراف املتقا�شية او وكيلكم القانوين ح�شور الجتماع يف 
املوعد واملكان املحددين لتقدمي كل طرف مذكرة �شارحة مبو�شوع الدعوى مرفقا بها امل�شتندات املوؤيدة ب�شكل 
وا�شح وم�شتقل لكل نقطة من نقاط املذكرة ال�شارحة )من خالل فوا�شل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد 

اداعاءكم امام اخلربة.
اخلبري احل�صابي املنتدب
د.عبد الكرمي الزرعوين

اإعالن بالن�شر
العدد 12742 بتاريخ 2019/9/28   

يف الدعوى رقم:2019/3111 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليها يف الدعوى ٢٠19/3111 جتاري جزئي )احلمد انرنا�شيونال 
خبر  انتدابنا  ب�شاأن  دبي  حماكم  من  ال�شادر  احلكم  مبوجب  للمقاولت( 
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الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد –الفجر:

الفريق  م�شابقات  تنطلق  اأيييام  بعد 
اأنهى  وقيييييد  الييييقييييدم  ليييكيييرة  الأول 
بنادي  الييقييدم  لييكييرة  الأول  الييفييريييق 
الييذيييد ا�ييشييتييعييداداتييه خلييو�ييس هذه 

امل�شابقات لهذا املو�شم .
حيث يييتيياألييف طيياقييم الييتييدريييب من 
العجماين  املييواطيين حممد  املييدرب 
– �شاحب اخلربة يف دوري الدرجة 
ل�شنوات  ولعييييب  كيييميييدرب  الأوىل 
طيييوييييلييية وميييييين �ييشييميينييهييا ليييعيييب 6 
موا�شم لنادي الذيد وقبلها لنادي 
املدرب  التدريب   ي�شاعده يف  دبييي  
حمييمييد نييييزار الييييغييييزواين   ويتوىل 
البدنية  اليييلييييييياقييية  مييييييدرب  مييهييميية 
املدرب كمال بن الهادي اأما املدرب 
الييقييدييير حمييمييد عييلييي قييا�ييشييم ملهمة 
تييدريييب حييرا�ييس املييرمييى  والدكتور 
حيييازم الييعيي�ييشيياوي اأخيي�ييشييائييي العالج 
الطبيعي ي�شاعده ريناتو بوياجني 
مطر  اليي�ييشيييييد  الييفييريييق  اإدارة  ويف 
الفريق  – كييابيينت  الييقييايييدي  عييلييي 
وي�شرف  ال�شابقة  �ييشيينييوات  للع�شر 
�شعيد  نا�شر  ال�شيد  الفريق  على 

الطنيجي .
جلنة  الإدارة  جمييليي�ييس  كييلييف  وقييييد 
خا�شة لالأ�شراف على عمل الفريق 
برئا�شة  الييالعييبييني  و�ييشييوؤون  الأول 
�شلطان  خليفة  الييعييام  ال�شر  اأميييني 

اجلاري .

واأفيييياد ميييدرب الييفييريييق بييياأن اخلطة 
مبهمة  تكليفه  بعد  اعتمدها  التي 
بييينيييادي  الأول  اليييفيييرييييق  تييييدريييييب 
الييذيييد ووفييق الإمييكييانيييييات املتوفرة 
اجليدين  اليييالعيييبيييني  تييثييبيييييت  هيييي 
على  واأين  خيييا�يييشييية   ، اليييينييييادي  يف 
معرفة مب�شتواهم الريا�شي كوين 
م�شاعداً  املييا�ييشييي  املييو�ييشييم  اأم�شيت 
القدير  الييكييابيينت  الييفييريييق  مليييييدرب 
وفعال   ، الطنيجي   �شعيد  حممد 
مت ذلك وبعدها بداأنا نخطط مللء 
الفراغات يف مواقع الالعبني فتم 
من  مميزة  جمموعة  مييع  التعاقد 

الالعبني املواطنني ومنهم 

كما مت ال�شتفادة من قرار ال�شماح 
مواليد  فيييئييية  لعيييبيييني  بييتيي�ييشييجيييييل 
لعبي  نييفيي�ييس  تثبيت  ومت  اليييدولييية 
حممد  العماين   “ ال�شابق  املو�شم 
وامل�شري حممد حممود  املربوعي 
حييياميييد لييلييميي�ييشييتييوى اجليييييييد الييييذي 
ظيييهيييروا عييليييييه اييي�ييشيياأً لعييبييني من 
التعاقد مع  املقيمني حيث مت  فئة 
الرفاعي  حممد  امل�شري  الالعب 
بيييييالرو�ييشيييييا والالعب  الييقييادم ميين 
من  الييقييادم  ال�شيد  ماجد  امل�شري 
�شابقا  كييان  واليييذي  نييادي م�شفوت 
اأحد لعبي املراحل ال�شنية يف نادي 
املحرفني  الييالعييبييني  اميييا  اليييذييييد 

فيييييكيييييان الييييتييييعيييياقييييد مييييييع الييييالعييييب 
دي  مييار�ييشييادو  الييربازيييلييي جوناثان 
اوليفرا والالعب التون�شي حممد 

علي بن حمودة .
واأ�ييييشيييياد خييليييييفيية �ييشييلييطييان اجليييياري 
رئي�س اللجنة الفنية بدعم جمل�س 
الإدارة ومتابعة �شعادة �شامل حممد 
ب�شكل  للفريق  الكتبي  هويدن  بن 
مبا�شر والطالع على كل ما يخ�س 
التدريبية  واليييييكيييييوادر  اليييالعيييبيييني 
يوميا  والتواجد  والطبية  والفنية 
مييع تييدريييبييات الييفييريييق ممييا ي�شكل 
للفريق  وتيي�ييشييجيييييع  دعيييييم  عييييامييييل 

والعاملني معه .

واأو�شح باأننا نعلم ان جميع الأندية 
عيييليييى حت�شني  عيييميييليييت  بييياليييتييياأكيييييييد 
للح�شول  بييجييد  وعييمييلييت  لعييبيييييهييا 
يف  وخا�شة  مميزين  لعبني  علال 
فئة املحرفني الأجانب واملقيمني 
مقتنعني  لكننا   ، اليييدول  ومييواليييييد 
وننتظر  الآن  حليييد  بيييه  قييميينييا  مبيييا 
بطولة الكاأ�س لنطلع على امل�شتوى 
الدرجة  اأنيييديييية  ليييفيييرق  احلييقيييييقييي 
الأوىل ونعرف متاما اين نحن من 
�شنخطو  وعندها   ، امل�شتويات  هذه 
قدرتنا  التالية يف معرفة  خطوتنا 
عييلييى حتييقيييييق اأهييدافيينييا ميين عدمه 

ونتمنى التوفيق للجميع .

ميين جييانييبييه اأكيييد �ييشييامل حمييمييد بن 
رئييييي�ييس جمل�س  الييكييتييبييي  هيييوييييدن 
يلزم  ميييا  كيييل  وفيييرنيييا  اإنييينيييا  الإدارة 
الفنية  اليييفيييرييييق  قيييييدرة  لييتييطييوييير 
بقيادة  الييفييريييق  يييكييون  اأن  وف�شلنا 
احييد املييدربييني املييواطيينييني وهييذا هو 
مع  وعملنا   ، �شنة   11 منذ  داأبيينييا 
جميع اأع�شاء املجل�س على ان نقدم 
يتوفر  ما  وامل�شاندة مع  الدعم  كل 
من اإمكانات لهذا الفريق ايل ناأمل 
ييير�ييشييي طموح  يييقييدم ميي�ييشييتييوى  ان 
النادي  وميي�ييشييجييعييي  الييذيييد  مييدييينيية 
ويييحييقييق الأهيييييييداف املييو�ييشييوعيية له 

لهذا املو�شم . 

•• دبي-الفجر:

الإماراتية  املحرفني  رابطة  عقدت 
املوافق  اخلمي�س  الأول  اأميي�ييس  ظييهيير 
الجتماع  اجلييييييياري  �ييشييبييتييمييرب   26
الدوري الأول للمديرين التنفيذيني 
 2020-2019 اجلييياري  املو�شم  يف 
وذليييك يف مقر احتييياد الإمييييارات لكرة 
الييقييدم بييدبييي. تييراأ�ييس الجييتييميياع وليد 
للرابطة،  التنفيذي  املدير  احلو�شني 
التنفيذيون  امليييييدييييييرون  وحييي�يييشيييره 
ل�شركات كرة القدم بالأندية املحرفة 

ومديرو خمتلف الإدارات بالرابطة.
ترحيبية  بييكييلييميية  الجيييتيييمييياع  افييتييتييح 
دولة  خاللها  هناأ  احلو�شني،  األقاها 
الإميييييييييارات قيييييييادة و�ييشييعييبييا بيييالإجنييياز 
رائيييد ف�شاء  اأول  بييو�ييشييول  الييتيياريييخييي 
اإماراتي اإىل حمطة الف�شاء الدولية، 
تالها الطالع على حم�شر الجتماع 

ال�شابق وخمرجاته.

ثيييم قيييدم مييالييك دوغيييييان مييدييير اإدارة 
برنامج  التجارية  وال�شوؤون  الت�شويق 
الرويجيةللمو�شم  امليييييييبيييييييادرات 
عن  نبذة  خالله  ا�شتعر�س  اجلييياري، 
امل�شروع الذي يهدف اإىل ن�شر الوعي 

احل�شور  وزيييادة  الرابطة  مب�شابقات 
التجارب  خييييالل  مييين  اجليييمييياهيييري 
اجلييييياذبييييية، ثييييم اآلييييييييية الييتيينييفيييييذ عرب 
واإعالمية، وحدات  ت�شويقية  حمالت 
التجوال ال�شغرة والكبرة، فعاليات 

مباراة الأ�شبوع ومناطق امل�شجعني ثم 
الدوري اللكروين.

عر�شه  خيييييييالل  دوغييييييييييان  واأو�يييييييشيييييييح 
خمييرجييات امليي�ييشييروع الييتييي تييركييز على 
تيير�ييشيييييخ ميي�ييشييابييقييات الييرابييطيية �شمن 

الييريييا�ييشييييية اجلاذبة  الييفييعيياليييييات  اأهيييم 
الفئات  جميع  ا�شتهداف  للجماهر، 
بيانات  ا�شتخدام  الييدوليية،  يف  املقيمة 
الرويج  امليي�ييشييجييعييني،  ميييع  الييتييفيياعييل 
التحفيز  واآليييييات  لييلييمييبييادرات  املبا�شر 

على  والعمل  اجلييميياهييري  للح�شور 
اإنيييتييياج حمييتييوى ييي�ييشيياعييد عييلييى تثقيف 
اجلمهور عن الأندية. كما ا�شتعر�س 
والييي�يييشيييوؤون  الييتيي�ييشييويييق  اإدارة  ميييديييير 
املباراة  يوم  جتربة  م�شروع  التجارية 

انيييطيييالقيييا من  تيييطيييوييييره  اليييييييذي مت 
بها  قامت  مف�شلة  درا�ييشيية  خمييرجييات 
رابيييطييية املييحييرفييني الإمييياراتييييييية عرب 
وال�شركاء  اجلماهر  اآراء  ا�شتطالع 

واملتابعني.

تقرير  بيييعييير�يييس  الجييييتييييميييياع  اخيييتيييتيييم 
ملو�شم  امليييدقيييقييية  امليييالييييييية  اليييبيييييييانيييات 
معت�شم  قيييدميييه   2019-2018
خميييييييمييير املييييييدييييييير امليييييييييايل ليييرابيييطييية 

املحرفني الإماراتية.

•• الكازاخ�صتاين-الفجر

الكازاخ�شتاين  امليينييتييخييب  تييي�يييشيييدر 
اآ�شيا  بطولة  ميين  الفتتاحي  اليييييوم 
ليييرميييايييية الأطييييبيييياق مييين احليييفيييرة “ 
مبدينة  حيياليييييا  الراب”واملقامة 
غرد  اأن  بعد  الكازاخ�شتانية  امليياتييى 
منفردا خارج ال�شرب حمققا ر�شيدا 
209 طبقا يف نهاية اجلولة  قييدره 

الثالثة.
واحتل املركز الثاين منتخب الكويت 
منتخب  ثيييم  طييبييقييا   204 بيير�ييشيييييد 
201 طبقا  بيير�ييشيييييد  ثييالييثييا  لييبيينييان 
بر�شيد  عمان  �شلطنة  منتخب  ثييم 
بداية  جييييياءت  بييييينييمييا  طييبييقييا   200
ر�شيدا  وحييقييق  مييتييعييرثة  ميينييتييبييخيينييا 

قدره 195 طبقا .
ت�شدر  فييقييد  الييفييردي  �شعيد  وعييلييى 

العماين  اليييراميييي  اليييرجيييال  اليييرمييياة 
طبق   70 وحييقييق  اخليياطييري  �شعيد 

وتيي�ييشيياوى مع  75 طبقا  اأ�ييشييل  ميين 
الر�شيد وهم  نف�س  رميياة يف  خم�شة 

واللبناين  ديييييييوجن  هييييي  اليي�ييشييييينييي 
ووالكويتي  الييلييطيييييف  عييبييد  ميييييروان 
نا�شر املقلد والكازاخ�شتاين فيكتور 
ومواطنه اأندريه وت�شاوى يف ر�شيد 
الكويتي  هم  رماة  اأربعة  طبقا   69
الييفيييييحييان ومواطنه  الييرحييميين  عييبييد 
امليي�ييشييف وتييايييالنييدي وياباين  خييالييد 
و�ييييشييييوف تيي�ييشييتييكييمييل بيييياقييييي جييييولت 
البطولة اليوم ال�شبت “اجلدولتني 
يتاأهل  “بعدها  واخلام�شة  الرابعة 
اأفيييي�ييييشييييل �يييشيييتييية رمييييييياة يف اجلييييييولت 

اخلم�س جمتمعة . 
نهاية  يف  رميييياتيييينييييا  نييينيييتيييائيييج  اأمييييييييا 
اجلييولت الثالث فلم تكن يف حجم 
الطموحات ول توجد مربرات حيث 
حقق كل من حمد بن جمرن وعبد 

اهلل بوهليبه 66 طبقا وحقق ظاهر 
اأن  63 طبقا والميييل يف  الييعييرييياين 
يع�س رامتنا بالنواجز على كل طبق 
وحتقيق  اليييييييوم  اليي�ييشييورة  لتجميل 
اأف�شل نتيجة لتح�شني موقع كل رام 
على حده يف الفردي ومن ثم موقع 

الفريق بني الدول امل�شاركة .
ح�شد  فقد  ال�شيدات  �شعيد  وعلى 
امليدالية  اليي�ييشييني  �ييشيييييدات  منتخب 
الذهبية بر�شيد 331 طبقا وتاله 

كازاخ�شتان  فريق  الييثيياين  املييركييز  يف 
امليدالية  ونييال  324 طبقا  بر�شيد 
الييفيي�ييشييييية فيييييمييا حييييل ثييياليييث ونييييال 
�شيدات  فريق  الييربونييزييية  امليدالية 

الكويت حمققا 308 طبقا .
فازت  الييكييربى  اجلييائييزة  بطولة  ويف 
ليوينجزي   اليي�ييشييييينييييية  الييييرامييييييييية 
الذهبية  وامليييييدالييييية  الول  بيياملييركييز 
ومبلغ 3 اآلف دولر امريكي وفازت 
املركز  �شاحبة  با�شيل  ري  اللبنانية 

ومبلغ  الف�شية  بييامليييييدالييييية  الييثيياين 
زهاجن  ال�شينية  ونالت  دولر  الفي 
امليييييدالييييية اليييربونيييزيييية ومييبييلييغ الف 

دولر .
اأي�شا   اليييي�ييييشييييني   �ييييشييييابييييات  وفيييييييييازت 
 297 وبر�شيد  الذهبية  بامليدالية 
امليدالية  الهند  �شابات  ونالت  طبقا 
فيما  طبقا   287 بر�شيد  الف�شية 
نالت كازاخ�شتان امليدالية الربونزية 

بر�شيد 259 طبقا .

رابطة املحرتفني تعقد الجتماع الدوري للمديرين التنفيذيني

العماين »اخلاطري« يت�صدر الفردي 

بداية متعرثة ملنتخب »الرتاب« يف بطولة 
اآ�ضيا للرماية بكازاخ�ضتان 

ا�ضتعدادات مكثفة للفريق الأول لكرة القدم لنادي الذيد

•• دبي –الفجر:

 اأ�شاد احتاد الإمارات لكرة القدم مببادرة اإدارة مدر�شة �شيف اليعربي للتعليم الثانوي 
يف مدينة كلباء بتكرميهم للطالبني �شلطان عادل حممد “ هداف منتخبنا للنا�شئني 
“ و�شيف �شعيد الزعابي “ حار�س املنتخب “ مبنا�شبة تاأهل منتخبنا للنا�شئني حتت 
اآ�شيا للنا�شئني املقررة يف ممكلة البحرين 2020 ، بعد  اإىل نهائيات كاأ�س  16 عاماً 

اأن جمع الأبي�س العالمة الكاملة يف الت�شفيات التي اأقيمت يف قرغيز�شتان .

واأكد حممد عبيد اليماحي ع�شو جمل�س اإدارة احتاد الكرة  اأن تكرمي اإدارة املدر�شة 
لالعبي املنتخب خطوة يحتذي بها وحتفز الهمم وترفع معنويات هذا اجليل الواعد 

، خا�شة واأنهم مقبلون على حتدي قاري قوي يف نهائيات كاأ�س اآ�شيا للنا�شئني .
وقدم اليماحي الذي كان رئي�شاً لبعثة املنتخب يف قرغيز�شتان درع احتاد الكرة ملدير 
 ، التعليمية  املوؤ�ش�شة  مدير  املرا�شدة  �شامل  وحممد   ، الكثري  �شعيد  را�شد  النطاق 
بح�شور يو�شف �شقر احلفيني ، عبد اهلل �شالح خمي�س حممد ، واأحمد را�شد النقبي 

، من اإدارة املدر�شة .

احتاد الكرة ُي�ضيد مببادرة اإدارة مدر�ضة 
�ضيف اليعربي بكلباء 

هذا ما يطمح اإليه ميندي بعد 
جتاوز �ضبح الإ�ضابة

لإكمال  جاهزاً  ميندي،  بنجامني  يونايتد،  ملان�ش�شر  الأي�شر  الظهر  اأ�شبح 
م�شرته بعد اخل�شوع جلراحتني يف الركبة، خالل فرته مع النادي، ويطمح 
الالعب الفرن�شي الآن للم�شاركة يف عدد كبر من مباريات الدوري الإجنليزي 
للركبة  ال�شليبي  الرباط  يف  بقطع  عاماً(   25( ميندي  اأ�شيب  املو�شم.  هييذا 
خالل مباراة �شد كري�شتال بال�س يف 2017، بعد وقت ق�شر من ان�شمامه 

من موناكو وغاب لي7 اأ�شهر.
ثم اأ�شيب بتمزق يف غ�شروف الركبة يف 2018، ليكتفي بخو�س 23 مباراة 
لعودة  الآن  يييتييوق  لكنه  ال�شيتي،  مييع  لييه  مو�شمني  اأول  يف  امل�شابقات  بجميع 

جديدة.
 0-8 اأ�شا�شياً يف الفوز الكا�شح  واأبلغ موقع ال�شيتي الإلكروين بعد م�شاركته 
تكن عودة  “�شعور جيد جييداً، ومل  املا�شي:  الأ�شبوع  الييدوري  واتفورد يف  على 

�شهلة، لكنني ل اأبكي ومل تتغر كثر من الأمور«. 
واأ�شاف: “قمت بعمل �شاق يف بر�شلونة ومان�ش�شر يف فرة التاأهيل، و�شاعدين 
اأتفهم ذلك لكن ل  واأنا  اأن ي�شعر اجلمهور باحلزن،  كل الأطباء كثراً، ميكن 

ميكنني �شوى بذل مزيد من اجلهد ال�شاق«.
الييذي خ�شع  مييواطيين ميندي  لبيييورت  اإميييريييك  املييدافييع  �شيتي جهود  ويفتقد 
�شتونز من  جييون  الآخيير  املييدافييع  يعالج  بينما  ال�شهر،  هييذا  الركبة  جلراحة يف 
واأن  يييرام،  الأمييور على ما  اأن مت�شي  “اأمتنى  م�شكلة ع�شلية. وتابع ميندي: 
واأريد  للفريق  الآن  عدت  اأنييا  البعيد،  املييدى  على  الفريق  م�شاعدة  من  اأمتكن 

ال�شتمرار وا�شتعادة اإيقاع اللعب«.
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�شيتي  مان�ش�شر  وو�شيفه  املت�شدر  ليفربول  ي�شر 
حامل اللقب على كوكب اآخر يف الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم لهذا املو�شم، فيما حتاول باقي الأندية الكربى 

اللحاق بهما يف املرحلة ال�شابعة نهاية الأ�شبوع.
 32 �شيتي  ففاز  املا�شي،  املو�شم  بقوة  الفريقان  �شرب 

يتيمة مرة يف 38 مباراة وتييّوج بفارق  نقطة 
عن ليفربول الذي 

اأوروبييا على ح�شاب  اأبطال  بيياإحييرازه لقب دوري  عّو�س 
مواطنه توتنهام.

نقطة   25 بفارق  الثالث  ت�شل�شي  عن  ليفربول  ابتعد 
انت�شارات،  ثمانية  من  اأكييرث  اأي  الأخيييرة،  الن�شخة  يف 
ويبدو اأن الفريقني يف طريقهما لتكرار �شيناريو املو�شم 

املا�شي.
اأحييييرز ليييييفييربييول �شتة انييتيي�ييشييارات كييامييليية، فييرّبييع على 
فاجاأه  الييذي  �شيتي  عن  نقاط  خم�س  بفارق  ال�شدارة 
فانتف�س  املييا�ييشييييية،  قييبييل  املييرحييليية  يف  �شيتي  نييوريييتيي�ييس 
قيا�شية  نتيجة  يف  -8�شفر  واتييفييورد  و�شحق  لنف�شه 

خالل م�شواره يف الدوري.
اأن  يتوقع  اأر�شهما،  خييارج  مباراتني  خو�شهما  وبرغم 
ليفربول  اإذ يحل  العمالقان اجلديدان فوزين،  يحرز 
يونايتد  �شيفيلد  على  �شيفا  املرحلة  افتتاح  يف  ال�شبت 
ال�شبت  مييبيياريييات  خييتييام  �شيتي يف  ييييزور  فيما  الييعييا�ييشيير، 

ايفرتون اخلا�شر 3 مرات يف اآخر اأربع مباريات.
�شيتي  لي�شر  اأندية  تقف  ال�شدارة،  ثنائي  وبعيدا عن 
واأر�شنال وو�شت هام مع 11 نقطة، فيما ا�شتهل الكبار 
الثالثة توتنهام وت�شل�شي املتجدد ومان�ش�شر يونايتد 

مو�شمهم بهفوات متنوعة.
واأظهر �شيتي مقدرات هجومية نادرة ال�شبوع املا�شي، 
حار�س  اأن  لدرجة  بثمانية،  واتفورد  �شباك  دك  عندما 
ال�شباين  املييدرب  ت�شكيلة  ان  قييال  فو�شر  بن  اخلا�شر 
بيب غوارديول كانت قادرة على ت�شجيل املزيد واملزيد 

من الهداف.
لكن “�شيتيزن�س” يخو�س مواجهة ايفرتون �شد فريق 
جريح على ملعبه “غودي�شون بارك”، وبحال �شقوطه 
اأمام “توفيز” قد يتخلف بثماين نقاط عن ليفربول.

يف املقابل، �شتكون الفر�شة �شانحة لليفربول يف احراز 
فوزه ال�شاد�س ع�شر تواليا يف الدوري”مع اإ�شافة اآخر 
مباريات املو�شم املا�شي”، علما بان ت�شكيلة املدرب 
اأمييييام فريق  كييلييوب مل تخ�شر  يييورغيين  المليييياين 
خارج “ال�شتة الكبار” التقليديني منذ كانون 

الثاين-يناير 2018.
وايلدر  كري�س  يونايتد  �شيفيلد  مييدرب  لكن 
لنجومية  الييير�يييشيييوخ  بييعييدم  طييالييب لعييبيييييه 
اأبييييطييييال اوروبييييييييا الييييذييييين ييييقيييودهيييم امليييدافيييع 
واملهاجمان  دايييييك  فيييان  فييرجيييييل  الييهييوليينييدي 

امل�شري حممد �شالح وال�شنغايل �شاديو مانيه الذين 
اأف�شل لعييب يف  الأوائيييل يف جائزة  حلوا بني اخلم�شة 
الثنني  نالها  والتي  الييدويل  الحتيياد  قبل  من  العامل 

الرجنتيني ليونيل مي�شي جنم بر�شلونة ال�شباين.
اأن يتحدثوا اىل  اأريييد من الالعبني  “ل  وقييال وايلدر 
لعبيهم وان يقولوا لهم +هل ميكنني تبديل القمي�س 

اأو احل�شول على توقيع؟” ولن يقوموا بذلك«.
اأريييد ان ياأتي ليفربول يف نزهة هنا ويقول  “ل  وتابع 
طوال  عليها  ح�شلنا  نقاط  ثييالث  اأ�شهل  اإنها  “ح�شنا 

املو�شم”. اإذا اأرادوا الفوز ف�شيكون ذلك على جثثنا«.
الدور  ميين  ال�ييشييبييوع  املييوجييع منت�شف  وبييعييد خييروجييه 
الدرجة  من  كول�شي�شر  اأمييام  الرابطة  لكاأ�س  الثالث 
الرابعة بركالت الرجيح، ي�شتقبل توتنهام ال�شابع يف 

لندن �شاوثمبتون الثالث ع�شر.
بوكيتينو  ماوري�شيو  الرجنتيني  املدرب  فريق  واكتفى 
بتحقيق فوزين فقط يف ثماين مباريات �شمن جميع 
امل�شابقات هذا املو�شم، واأربع من اأ�شل 17 مع احت�شاب 

مباريات املو�شم املا�شي.
الثالثاء  الأملييياين  ميونيخ  لبايرن  مرتقبة  زيييارة  ومييع 
املقبل يف دوري الأبطال، قد يزداد هذا الإح�شاء �شوءا 
مونديال  هييداف  جنح  اإذا  اإل  العا�شمة،  �شمال  لفريق 
جراحهم  ت�شميد  يف  ورفيياقييه  كيياييين  هييياري   2018

باكرا.
بني  رفيعا  خيطا  هناك  اأن  راأى  الهادئ  بوكيتينو  لكن 
الف�شل والنجاح، م�شرا اإىل الهدف امللغى �شد لي�شر 
اأن  قبل  -2�شفر  التقدم  فريقه  حييرم  واليييذي  �شيتي 

يخ�شر 2-1.
قال بوكيتينو “اأ�شبح اأكرث ا�شرخاء يف مواقف �شعبة 

مماثلة، لأنها يف النهاية نتيجة مباراة واحدة«.
وتابع “بدل من اخل�شارة اأمام لي�شر والتي كنا ن�شتحق 
فيها الفوز، كنا �شننال ثالث نقاط ونحتل املركز الثالث 

واجلميع �شيقول اننا نخو�س مو�شما رائعا«.
لكن جاره ت�شل�شي، كان اداوؤه خمتلفا يف كاأ�س الرابطة 
مدربه  ليييييحييقييق   ،1-7 غييرمييي�ييشييبييي  �ييشييحييق  يف  فييتييفيين 
وجنمه ال�شابق فرانك لمبارد فوزه الأول على ملعب 

بريدج” يف غرب عا�شمة ال�شباب. “�شتامفورد 
وخالفا لتوتنهام، يعي�س ت�شل�شي، حامل لقب الدوري 
بييعييد رحيييييل مدربه  بييداييية حقبة جيييدييييدة،  الوروبييييييي، 

اليطايل ماوريت�شيو �شاري اثر مو�شم واحد بال�شافة 
مدريد  ريييييال  اىل  هييييازار  ادييييين  البلجيكي  جنييمييه  اىل 

ال�شباين يف �شفقة كبرة.
املو�شم  هييذا  التعاقدات  عليه  املحظورة  الفريق  وقييدم 
م�شتوى واعدا �شد ليفربول ال�شبوع املا�شي )2-1(، 
لكن عليه حت�شني دفاعه الذي اهتزت �شباكه يف املباريات 
الت�شع حتت ا�شراف لمبارد واأ�شبح �شاحب ثالث اأ�شواأ 

دفاع بعد واتفورد ونوريت�س.
الفرن�شي  الدفاعي  الو�شط  لعييب  عييودة  بيياأن  �شك  ول 
يف  الأزرق  الفريق  �شريح  الإ�شابة  من  كانتي  نغولو 

هذا الإطار.
منذ  يفز  مل  الييذي  برايتون  ال�شبت  ت�شل�شي  وي�شتقبل 
اإذ  املقدمة  رباعي  اإىل  العودة  حميياول  الأوىل،  املرحلة 
باأنه  �شت مباريات، علما  وتعادل وخ�شر مرتني يف  فاز 
يخو�س مباريات مقبلة �شهلة �شتجمعه مع �شاوثمبتون، 

نيوكا�شل، برنلي، واتفورد وكري�شتال بال�س.
اخلييروج من  تفادي  واآخييرهييا  املتعرثة  نتائجه  ويف ظل 
كيياأ�ييس الييرابييطيية اأمييييام روتيي�ييشييدايييل املييتييوا�ييشييع بركالت 
الرجيح، يعّول مان�ش�شر يونايتد على يافعه ماي�شون 
الثيينييني يف ختام  اأر�ييشيينييال  ي�شتقبل  عيينييدمييا  غييرييينييوود 

املرحلة.
ومل يجد رجال املدرب الروجي اأويل غونار �شول�شكاير 
طريق ال�شباك اأكييرث ميين مييرة يف مييبيياراة واحيييدة، منذ 
)-4�شفر(،  ت�شل�شي  اأمييام  املو�شم  هييذا  الأوىل  املرحلة 
ويف املرحلة ال�شابقة مني “ال�شياطني احلمر” بخ�شارة 

موجعة اأمام و�شت هام �شفر2-.
وما يعقد م�شكالت يونايتد تعر�س هجومه لإ�شابات 
انتوين  والفرن�شي  را�شفورد  ماركو�س  اأبعدت  متنوعة 
امنا  حال  اأف�شل  لي�س  ار�شنال  خ�شمه  لكن  مار�شيال، 
اإذ اهتزت �شباكه ع�شر مرات يف  من الناحية الدفاعية 

�شت مباريات.
وقد ي�شطر �شول�شكاير اإىل منح غرينوود “17 عاما” 
“ميلك قدمني  الييييدوري  ثييانييييية يف  اأ�ييشييا�ييشييييية  ميي�ييشيياركيية 
رائعتني و�شدد ركلة الرجيح بيمناه، لذا �شيكون كابو�شا 

للمدافعني عندما يواجهونه يف منطقة اجلزاء«.
الذهاب بالجتاهني، وهذا رائع  “ميكنه  واأردف قائال 
بالن�شبة يل، كما ترون ميلك النوعية و�شيح�شل على 

ح�شته من امل�شاركة يف املباريات«.

•• ال�صارقة-الفجر:

اإبرام  يف  الييييدوؤوب  لعملها  موا�شلة 
�ييشييراكييات ذكييييية مييع الأطييييييراف ذات 
الألييييعيييياب  اإدارة  اأبييييرمييييت  الييي�يييشيييلييية، 
اتفاقية  اليي�ييشييارقيية  بيينييادي  الييفييردييية 
الوحدة  تعاون و�شراكة مع مدر�شة 
ا�شتك�شاف  بييهييدف  وذليييك  اخلييا�ييشيية، 
الطلبة  ليييدى  الييريييا�ييشييييية  امليييواهيييب 
وتييطييويييرهييا على يييد خيييرباء فنيني 
يف الألعاب الفردية و�شناعة اأبطال 

من املدار�س.
�شهد توقيع التفاقية �شعادة عي�شى 
هالل احلزامي، الأمني العام ملجل�س 
واملهند�س  اليييرييييا�يييشيييي،  الييي�يييشيييارقييية 
الهاجري،  عييبييدالييرحييميين  �شليمان 
حميد  والأعييي�يييشييياء  الإدارة  رئييييي�ييس 
ل�شكري وعلي ح�شن  اأيييوب  �شام�س، 

والدكتورة  الإدارة  مدير  البلو�شي 
املييدر�ييشيية وعدد  فييوي مييديييرة  ميني 

حمدد من الطالب.
اليييكييياراتيييييييه  األيييييعييييياب  اإطيييييييييالق  ومت 
واجلودو والقو�س وال�شهم كمرحلة 
اأوىل من التفاقية، على اأن يتواىل 
واأطلق  الأخييييييرى،  الأليييعييياب  تيينييزيييل 
الوحدة،  مييدر�ييشيية  اليي�ييشييارقيية  نييييادي 
كاأحد مراكز النادي ملمار�شة جميع 

الألعاب.
واأو�شح �شعادة عي�شى هالل الأمني 
الريا�شي،  اليي�ييشييارقيية  ملجل�س  الييعييام 
اأنييهييم يييعييمييلييون وفيييق روؤييييية �شاحب 
لالألعاب  اليي�ييشييارقيية  حيياكييم  اليي�ييشييمييو 
وا�شحة  النتائج  اأن  مبيناً  الفردية، 
الدعم والهتمام  اأمام اجلميع بعد 
اآخرها  بييييه،  اليييييذي حتييظييى  الييكييبيير 
بنادي  الييتييايييكييوانييدو  فييريييق  ح�شول 

ملونة  ميداليات   7 على  ال�شارقة 
منها ثالث ذهبيات يف بطولة دولية 
م�شنفة، م�شراً اإىل اأن %80 من 

لالألعاب  الوطنية  املنتخبات  لعبي 
ال�شارقة،  لإميييارة  ينتمون  الفردية 
للو�شول  يييعييمييلييون  اأنييييهييييم  ذاكييييييييراً 

علم  ورفييع  بعيداً  الفردية  بالألعاب 
الدولة.

ال�شارقة  جمل�س  عييام  اأميييني  واأ�ييشييار 

يدعم  املييجييليي�ييس  اأن  اإىل  الييريييا�ييشييي 
الييي�يييشيييراكيييات بيييني جييميييييع الأطيييييراف 
ر�شاه  مييبييدييياً  تنطوي حتييتييه،  الييتييي 
اليييتيييام عييين الييعييمييل اليييييذي تيييقيييوم به 
ال�شارقة مبيناً  بنادي  الألعاب  اإدارة 
نتاجه  وكييان  مميز  نوعي  عمل  اأنييه 
اإجنازات كبرة، لفتاً اإىل اأن الرافد 
الأ�شا�شي للمحافظة على الإجنازات 

املحققة هم الالعبون.
التفاقية  تييوقيييييع  اأن  هيييالل  واأبييييان 
ميييبيييادرة طيييييبيية وحتيي�ييشييب للطرفني 
تهدف  ليي�ييشييراكيية  يييوؤ�ييشيي�ييشييان  كونهما 
خلدمة الألعاب الفردية والطالب، 
القاعدة  هيييي  امليييدر�يييشييية  اأن  مييبييييينيياً 
م�شيداً  لييييالعييييبييييني،  الأ�ييييشييييا�ييييشييييييييية 
عليها  اأقيييييدميييييت  الييييتييييي  بييياخليييطيييوة 
بالو�شول  الييفييردييية  الألييعيياب  اإدارة 
العنا�شر  اأف�شل  لنتقاء  للمدار�س 

املوجودة وهو بال �شك ي�شكل قيمة 
م�شافة للطرفني، متمنياً اأن تكون 
هييينييياك �يييشيييراكيييات اأكيييييرب مييين جميع 
اأندية ال�شارقة مع املدار�س املنت�شرة 

يف الإمارة.
�شليمان  املهند�س  اأ�ييشيياد  جانبه  ميين 
اليييهييياجيييري بييالييعييمييل الييكييبيير اليييذي 
يقوم به جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
الفردية  بيييالأليييعييياب  اليينييهييو�ييس  يف 
مبيناً  الييطييرق،  باأف�شل  وتطويرها 
لنادي  اأ�ييشيييييل  �ييشييريييك  املييجييليي�ييس  اأن 
ال�شارقة يف توقيع كافة التفاقيات 
و�ييييشيييياحييييب الييينييي�يييشيييييييب الأكيييييييييرب يف 
حتققها  ظيييليييت  اليييتيييي  الييينيييجييياحيييات 
املييدار�ييس �شركاء  اأن  ذاكييييراً  األييعييابيينييا، 
الأبطال  �شناعة  يف  ا�شراتيجيني 
و�شمها  العنا�شر  اأفيي�ييشييل  بييانييتييقيياء 
الو�شول  حتى  بها  والتدرج  للنادي 

املدر�شة  اأن  اإىل  م�شراً  للبطولت، 
ال�شارقة  لييينيييادي  مييييركييييزاً  �ييشييتييكييون 
الفردية،  الأليييعييياب  جميع  ملييمييار�ييشيية 
الكاراتيه  باألعاب  البداية  و�شتكون 

واجلودو والقو�س وال�شهم.
الييتييكييامييل بني  اأن  الييهيياجييري  وقييييال 
الأندية الريا�شية واملدار�س مطلوب 
النادي  ميييثييلييون  اأبيييطيييال  ليي�ييشيينيياعيية 
والإمارة وم�شتقباًل منتخب الدولة 
ي�شر  الييذي  الأ�شا�شي  الهدف  وهييو 
تييوجييهييات وروؤى  وفييق  اليينييادي  عليه 
ال�شارقة،  حيياكييم  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب 
منوهاً اإىل اأن نادي ال�شارقة ميتلك 
الفردية  الألييييعيييياب  يف  الييتييخيي�ييشيي�ييس 
بالطفرة  م�شيداً  لعبة،   11 ولديه 
الفردية  الألعاب  تعم  التي  الكبرة 
يف الإمارة والتي اأ�شبح عددها يزيد 

متمنياً زيادة عدد املمار�شني لها.

•• الكويت-الفجر

حمد  خورفكان  ونييادي  للجودو  الوطني  منتخبنا  لعييب  اأهييدى 
البطولة  يف  ليييالإميييارات  ذهييبييييية  ميييييدالييييية  اأول  الها�شمي  اأحييمييد 
اخلليجية الي 21  لالأ�شبال حتت 15 �شنة و لل�شباب حتت 21 
التعاون  جمل�س  ليييدول  التنظيمية  اللجنة  تنظمها  الييتييي  �شنة 
اخلليجي للجودو بالتعاون مع الحتاد الكويتي للجودو مب�شاركة 
منتخبات الإمارات ،ال�شعودية ،قطر والكويت والتي تختتم م�شاء 
اليوم ب�شالة ال�شيخ عبداهلل اجلابر ال�شباح للجودو بالكويت .. 
وجاء تتويج الالعب الذهبي بفوزه يف مناف�شات وزن حتت 50 
الفوز يف جميع مبارياته بكل كفاءة  اأن جنح يف حتقيق  كج بعد 

وثقة .. وجاء تفوق الها�شمي الواعد يف كل ت�شفيات جمموعته 
�شليمان ناه�س )ال�شعودية(  الكعبي )قطر(  التي �شمت م�شفر 
اأداًء رائعاً وم�شتوى مميزاً  والكويتي م�شعل البذايل بعدما قدم 
اأبهر به اجلميع، ليهدي بذلك الإمييارات اأول ميدالية ذهبية يف 
اليوم  م�شاء  م�شاركته  منتخبنا  ويختتم   .. اخلليجية  البطولة 

مبناف�شات فئة ال�شباب. 
وتلقت البعثة فور انتهاء مباريات الفرة ال�شباحية اأم�س تهنئة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الييدرعييي  ثعلوب  بيين  حممد  �شعادة  واإ�ييشييادة 
تعي�س  الت�شامح  اإميييارات  بيياأن  مييوؤكييدا  امل�شارعة واجليييودو،  احتيياد 
اأ�شعد اأيامها يف ظل قيادتها الر�شيدة وهي تعانق الف�شاء ترجمة 
لروؤية وطموح املغفور له ال�شيخ زايد مما يفتح الطريق للعديد 

من �شباب الإمارات ليحذو حذو هزاع املن�شوري.. يذكر باأن بعثة 
منتخبنا امل�شاركة يف بطولة الكويت يراأ�شها حممد جا�شم اأمني 
ال�شر امل�شاعد بجانب  9لعبني من فئتي ال�شبال وال�شباب من 
نييادي احتيياد كلباء هم ح�شني �شعيد  5 لعبني من فريق  بينهم 
كج(را�شد  الثمري)60  جا�شم  احييمييد  كييج(  ال�شام�شي)35 
البدري)81كج(علي  جميل  )66كج(عي�شى  احلو�شني  حممد 
ح�شن الدرمكي )فوق 100 كج(.. و�شمت القائمة لعبني من 
نادي خورفكان هما حممد را�شد النقبي )40كج( وحمد اأحمد 
عبد  جمعة  مييانييع  ال�شارقة  نيييادي  وميين  كييجييم(،   50( الها�شمي 
القتالية �شعيد  الفجرة للفنون  نادي  الرحمن )55 كج(،ومن 

النقبي الذي ي�شارك يف مناف�شات وزن حتت 73 كج،

حتاول باقي الأندية الإنكليزية اللحاق بهما 

ليفربول ومان�ض�ضرت �ضيتي للبقاء على كوكب اآخر

بي”ال�شبرز”،  التحاقه  منذ  كني،  هاري  الإجنليزي،  توتنهام  مهاجم  قدم 
الغايل والنفي�س، من اأجل جعل فريقه دائماً يف م�شاف الفرق الكربى التي 
تناف�س على البطولت، ولكن مل ي�شتطع اإىل الآن مع تقدمه بالعمر من 
حتقيق اأحالمه بالوقوف على من�شات التتويج كثراً. رمبا يفكر املوهوب 
كني الآن الرحيل عن ناديه، بحثاً عن طموح جديد، وذلك بالنتقال اإىل 
معه،  للتعاقد  بينها  فيما  تت�شارع  التي  الكربى  الأوروبييييية  الأنييدييية  اأحييد 
لإداركهم اأن الالعب يتمتع بالعديد من املهارات الفذة وخا�شة من الناحية 

التهديفية.
اأحييالم الالعب، رئي�س توتنهام دانييل ليفي،  اأمييام  ولكن رمبا يقف عائقاً 
ال�شيفي  النتقالت  �شوق  يف  هيياري  عن  للتخلي  فلكياً  مبلغاً  طلب  الييذي 

املقبل.
ب�شحتها  املييوثييوق  الإجنييليييييزييية  ال�شحف  ميين  لييعييدد  وفييقيياً  ليفي  ويييرغييب 
“282 مليون يورو”، من  اإ�شرليني  باحل�شول على 250 مليون جنيه 
اأجل ال�شتغناء عن الالعب لأي فريق �شيحاول احل�شول على خدماته يف 

املركاتو ال�شيفي 2020.
وبالطبع تلك الأمييوال ل ي�شتطيع اأي ناد بالعامل دفعها، اإل 4 فرق هي: 

ريال مدريد، باري�س �شان جرمان، بر�شلونة، ومان�ش�شر �شيتي.
الذي  النادي  الرحيل،  اأراد  ما  اإذا  املقبل،  ال�شيف  الالعب  �شينتظر  لذلك 
بتخفي�س  ليفي  رئي�شه  اإقناع  وقتها  ي�شتطيع  ب�شمه، حتى  بالفعل  يرغب 
قيمة ال�شفقة.  ويف النهاية بالطبع يجب على كني الرحيل اإىل ناد يح�شد 
الفردية  بيياجلييوائييز  التتويج  ي�شتطيع  حتى  عيييام،  كييل  الييكييربى  الييبييطييولت 

واجلماعية التي حلم بها منذ �شغره.

هل حان الوقت لرحيل كني 
عن توتنهام؟

مل يذهب مهاجم باري�س �شان جرمان، الربازيلي نيمار دا �شيلفا، للجل�شة 
التي كان من املقرر اأن يح�شرها، اأم�س يف بر�شلونة، على �شلة بالدعوى 

التي كان قد رفعها �شد الرب�شا عقب الرحيل عنه قبل عامني.
يف الليلة ال�شابقة ملوعد اجلل�شة، ق�شى نيمار بع�س الوقت مع اأ�شدقائه 
يف املدينة الإ�شبانية، ومن بينهم لعب الرب�شا اآرثر ميلو، ولعب اأتلتيكو 
مدريد �شابقاً واإ�شبانيول حالياً، ليو بابتي�شتاو، وفقاً لل�شور التي ن�شرها 

عرب ح�شابه على توير.

وكان من املقرر اأن يديل املهاجم الربازيلي باأقواله يف الدعوى التي تقدم 
النادي له نظر  “البالوغرانا”، على �شلة بدفعة مل ي�شددها  بها �شد 

جتديد عقده مع الفريق الكاتالوين.
ودفع بر�شلونة لنيمار 14 مليون يورو من اإجمايل 40 مليون، هي قيمة 
مكافاآة جتديد اأخر عقد له مع النادي، لذلك يطالب الالعب باحل�شول 
على باقي املبلغ رغم اأنه رحل عن قلعة الكامب نو للتعاقد مع بي اإ�س جي 

يف �شيف 2017.

تفكر اإدارة نادي مان�ش�شر يونايتد الإجنليزي، يف ظل النتائج ال�شيئة 
التي يعاين منها الفريق منذ بداية املو�شم، بال�شتغناء �شريعاً على 
خدمات مدرب الفريق، الرويجي اأويل جونار �شول�شار، يف حال عدم 

حت�شن النتائج الأ�شابيع املقبلة.
لكن مع  املو�شم،  بداية  قبل  جييداً  كانت كبرة  ب�شول�شار  الإدارة  ثقة 
الإجنليزي  اليييدوري  يف   8 للمرتبة  احلمر”  “ال�شياطني  احييتييالل 
بر�شيد 8 نقاط، جعل م�شوؤويل النادي يف �شدمة، لينطلقوا للبحث 

عن مدرب جديد ي�شتطيع انت�شال النادي من الغرق.
ماوري�شيو  توتنهام  ميييدرب  بالطبع  املييطييروحيية،  الأ�ييشييميياء  بييني  وميين 

الذي  فينغر،  اآر�ييشييني  الفرن�شي  ال�شابق،  اآر�ييشيينييال  وميييدرب  بوكيتنو، 
لأي مدرب  يعد حلماً  يونايتد  تدريب  اأن  تلفزيونية  اأكييد يف مقابلة 

يف العامل.
واإذا ما رحل بوكيتينو �شوب يونايتد، فلن يكون مبفرده، بل �شياأخذ 
مان�ش�شر  يييرغييب  اليييذي  اإريييكيي�ييشيين،  كري�شتيان  الييو�ييشييط  لعييب  معه 

بالتعاقد مع ملهاراته العالية.
لذلك �شول�شار الآن يف ماأزق وعليه الركيز جيداً وحتفيز الالعبني 
على الفوز والقتال داخل امللعب، اإذا ما اأراد التم�شك مبن�شبه الذي 

حلم به طيلة حياته، لأن تلك الفر�شة لن تاأتي جمدداً يف احلياة.

نيمار يتغيب عن جل�ضة املحكمة 
اأمام بر�ضلونة

هل يخون »ال�ضياطني احلمر« �ضول�ضار؟ 

الألعاب الفردية بنادي ال�ضارقة توقع اتفاقية تعاون مع مدر�ضة الوحدة 

اأول ذهبية جلودو الإمارات يف البطولة اخلليجية 
الـ21 لالأ�ضبال وال�ضباب
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الفجر الريا�ضي

•• الظفرة-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
منطقة  يف  احليياكييم  ممثل  نهيان  اآل 
الييظيينيية مبنطقة  قيي�ييشيير  الييظييفييرة يف 
الييظييفييرة مييعييايل الييلييواء فييار�ييس خلف 
ل�شرطة  الييييعييييام  اليييقيييائيييد  امليييييزروعيييييي 
اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات 

والربامج الثقافية والراثية.
اآخر  واطلع �شموه خالل اللقاء على 
والتح�شرات اخلا�شة  ال�شتعدادات 
التاريخي  دمليييييا  �يييشيييبييياق  مبيييهيييرجيييان 
قدم   60 فئة  ال�شراعية  للمحامل 
ينظمه  اليييييذي  الييثييالييثيية  نيي�ييشييخييتييه  يف 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  نييادي 
اإدارة  جلنة  مييع  بالتعاون  واليييييخييوت 
الثقافية  والييييربامييييج  امليييهيييرجيييانيييات 
والراثية باأبوظبي وجمل�س اأبوظبي 
الييفييرة من  وذليييك خييالل  الريا�شي 
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اللواء  ميييعيييايل  مييين  �ييشييمييوه  وتيييعيييرف 
فيييار�يييس خييلييف املييييزروعييييي عييلييى اأهيييم 
امل�شاحبة  والأنييي�يييشيييطييية  الييفييعيياليييييات 
والفنون  ال�شعبي  كال�شوق  لل�شباق 
ال�شعبية والراثية وفعاليات امل�شرح 
الرئي�شي الرفيهية املوجهة ملختلف 
فئات الزوار والألعاب النارية ف�شاًل 
عيين الأنيي�ييشييطيية الأخيييييرى الييتييي ُتعرّب 
بكافة  الإماراتية  احلياة  �شميم  عن 
اخلر  اأر�يييس  زايييد  دار  يف  تفا�شيلها 
واملحبة ويجعله �شورة حية ومبا�شرة 
التي  الييقييدمييية  احلييييياة  تعك�س منييط 
عييا�ييشييهييا الأجييييييداد وعييا�ييشييرهييا الآبيييياء 

ويفخر بها الأبناء.
زايد  بيين  حييمييدان  ال�شيخ  �شمو  واأكيييد 
اآل نهيان اأن مهرجان �شباق دملا ياأتي 
ال�شيخ  لييه  املغفور  مل�شرة  ا�شتكماًل 
“طيب  نييهيييييان  اآل  �شلطان  بيين  زاييييد 
الثقايف  املييوروث  اهلل ثراه” يف �شون 
والييراثييي لييدوليية الإمييييارات وتنفيذا 

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  لييتييوجيييييهييات �ييشيياحييب 
رئي�س  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بييين  خييليييييفيية 

اأواميييييير  و  اهلل”  “حفظه  الييييدوليييية 
�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حمييمييد بن 

اأبوظبي  عييهييد  ويل  نييهيييييان  اآل  زايييييد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

من اأجل تكثيف جهود �شون الراث 
والتقاليد  الييعييادات  على  واملحافظة 

ثقافة  وتييير�يييشيييييييخ  ودعييييييم  الأ�يييشيييييييلييية 
الفعاليات واملهرجانات الراثية.

املهرجان  اأن  اإىل  �يييشيييميييوه  واأ�يييييشيييييار 
اإحييييييياء  اإعييييييييادة  اإىل  كيييذليييك  ييييهيييدف 
املييحييلييي واحلفاظ  الييبييحييري  الييييراث 
وتعميق  اليييوطييينييييييية  اليييهيييويييية  عيييليييى 
ا�شراتيجية �شون الراث الإماراتي 
وتعريف جمهور املواطنني واملقيمني 
الييييراث البحري  بيياأهييمييييية  واليي�ييشييييياح 
وتيييراث اجليييزر الإميياراتييييية وت�شجيع 
املنتجة  الأ�شر  ودعييم  املحلي  املجتمع 
اإىل  للجزيرة  املحلي  ال�شوق  وانعا�س 
جانب تر�شيخ مكانة املهرجان كقناة 
وتطوير  جديدة  وريا�شية  �شياحية 
الفعاليات ال�شاطئية وتفعيل اجلانب 
واإنييي�يييشييياء من�شة  الييبييحييري  اليييراثيييي 
عائلية واحدة لتكون وجهة �شياحية 

جلميع اأفراد املجتمع.
ونوه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان اإىل اأهمية ا�شتثمار النجاحات 

اليييكيييبيييرة اليييتيييي حييقييقييهييا �يييشيييبييياق دملا 
يف  اليي�ييشييراعييييية  للمحامل  الييتيياريييخييي 
دورتيييييييه اليي�ييشييابييقييتييني وتيييوفييير كافة 

الإمكانيات املطلوبة لإجناحه.
اإدارة  جليينيية  دور  �ييشييمييوه  ثييميين  كييمييا 
الثقافية  والييييربامييييج  امليييهيييرجيييانيييات 
اإجناح احلدث  والراثية والرعاة يف 
الفعاليات  لييكييافيية  املييميييييز  والتنظيم 
منطقة  يف  تيييقيييام  اليييتيييي  والأنييي�يييشيييطييية 

الظفرة.
حيي�ييشيير الييلييقيياء �ييشييعييادة عييييي�ييشييى حمد 
هيئة  رئي�س  �شمو  م�شت�شار  بو�شهاب 
الييهييالل الأحييميير الإمييياراتيييي و�شعادة 
مكتب  مدير  الظاهري  مطر  اأحمد 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
�شارك  املا�شي  العام  �شباق  اأن  يذكر 
116 حمييمييال وثالثة  حيييوايل  فيييييه 
اإميييييييارات  خمييتييلييف  ميييين  بيييحيييار  اآلف 
الدولة وبجوائز مالية بلغت قيمتها 

درهم. مليون   25

يونايتد  مان�ش�شر  مييدرب  �شول�شار  جونار  اأويل  قييال 
لإثبات  الييزميين  ي�شابق  بوجبا  بييول  الو�شط  لعييب  اإن 
جيياهييزيييتييه بييدنيييييا قييبييل مييواجييهيية اأر�ييشيينييال يف الييييدوري 
الجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم الثنني املقبل بعد 

معاناته من اإ�شابة يف الكاحل.
يونايتد  فوز  خالل  الأ�شا�شية  للت�شكيلة  بوجبا  وعيياد 
بركالت الرجيح على روت�شديل يف كاأ�س الرابطة يوم 

الأربعاء لكن عاودته الآلم بعد الغياب لنحو �شهر.
بوجبا  “اأنهى  اأم�س  �شحفيا  مييوؤمتييرا  �شول�شار  واأبييلييغ 
املباراة بكدمة يف الكاحل وتعر�س لتورم كبر لذا كان 

من الأف�شل اأن يغيب عن املران.
»توجد �شكوك حول م�شاركته اأمام اأر�شنال«.

كما اأكد �شول�شار اأن ثنائي الهجوم اأنطوين مار�شيال 
لقاء  الأرجييح يف  على  ي�شارك  لن  را�شفورد  وماركو�س 
الثنني بينما عاد الظهر الأي�شر لوك �شو للتدريبات 

اجلماعية.
ومار�شيال  را�شفورد  مب�شاركة  اأخيياطيير  “لن  واأ�ييشيياف 

وهذا جزء من اللعبة. تعتمد على الالعبني املتاحني 
فقط«.

وتابع “عاد لوك �شو للمران اليوم و�شراقب حالته يف 
اليومني املقبلني«.

وب�شبب اأزمة الإ�شابات اأ�شبح مي�شون جرينوود )17 
عاما( املهاجم الوحيد ليونايتد يف املباراة التي �شتقام 

يف اأولد ترافورد.
ومل يبداأ جرينوود اأ�شا�شيا يف الدوري املمتاز حتى الآن 
يف  روت�شديل  اأمييام  له  م�شاركتني  اآخيير  يف  �شجل  لكنه 
كاأ�س الرابطة واأمام اأ�شتانة يف الدوري الأوروبي وقال 
�شول�شار اإنه �شيوا�شل العتماد على املهاجم ال�شاعد.

اأنييه لعييب خطر داخل  “اأثبت )جييرييينييوود(  ووا�ييشييل 
الدوري  يف  للعب  جاهزيته  واأظييهيير  اجليييزاء  منطقة 

املمتاز و�شاأفكر يف الدفع به«.
ومل يخ�شر يونايتد يف اآخر 12 مواجهة بالدوري �شد 
اأر�شنال يف اأولد ترافورد لكنه خ�شر ثالث مرات يف اآخر 

�شت مباريات مبلعبه يف امل�شابقة.

�ضكوك حول م�ضاركة 
اأن بوجبا اأمام اأر�ضنال  اللقب  حامل  جرمان  �شان  باري�س  يريد 

ي�شع خلفه خ�شارة نادرة يف الدوري الفرن�شي 
على  ال�شبت  اليوم  يحل  عندما  القدم،  لكرة 
بوردو يف املرحلة الثامنة حيث قد يعود اإىل 

�شفوفه هدافه ال�شاب كيليان مبابي.
توخل  توما�س  المليياين  املييدرب  وخ�شر فريق 
اأمام رين�س �شفر2- وا�شعا حدا ل�شل�شلة من 
“بارك  ملعبه  على  هزمية  دون  مباراة   22

دي بران�س«.
من  اململوك  الفريق  خ�شارة  بعد  توخل  قال 
“كان  الريا�شية  لال�شتثمارات  قطر  �شركة 
افتقدنا لعدة لعبني، لهذا قمنا  �شيئا.  اداء 

بالعديد من التغيرات«.
وكانت املرة الوىل يف 44 مباراة يف�شل فيها 
اأطول �شل�شلة  �شان جرمان بالت�شجيل، وهي 

يف تاريخ الدوري.
امام  اأي�شا  الييذي خ�شر فريقه  املييدرب  وتابع 
اأنظم  اأن  “يجب  الييثييانييييية  املييرحييليية  يف  ريييين 
ان  واأعتقد  فريقي،  لعبي  م�شاركة  توقيت 
الفريق املتواجد على ار�س امللعب كان يجب 

اأن يقدم اداء اأف�شل«.
وبرغم خ�شارته، بقي �شان جرمان مت�شدرا 
بفارق الأهداف عن مفاجاأة الدوري اجنيه، 
�شدد  ماركينيو�س  الييربازيييلييي  مدافعه  لكن 
التحدي  ال�شعي لرفع م�شتوى  على �شرورة 
باحلفاظ على  املو�شم  هذا  حتدي  “�شيكون 
امل�شتوى العايل يف كل مباراة. يجب اأن نلهم 

انف�شنا لالرتقاء اىل هذا التحدي«.
الربازيلي  �شان جرمان جمييددا على  ويعول 
نيييييمييار، جنييمييه الييعييائييد ميين اإ�ييشييابيية وانتقال 
له  �شجل  اذ  الإ�شباين،  بر�شلونة  اإىل  و�شيك 
هييدفييني مييتيياأخييرييين ميينييحيياه اليينييقيياط خالل 

املو�شم احلايل.
لييكيين الييربازيييلييي اجلييييديل لييعييب اأخييييرا دون 
ادين�شون  الوروغييييوييييياين  مييبييابييي،  زميييالئيييه 
ماورو  الرجنتيني  اجلديد  والقادم  كافاين 

ايكاردي.
وحتييدث توخل عيين مقاربة حييذرة مييع عودة 
بطل العامل مبابي )20 عاما( اىل التمارين 
اإ�شابة  ب�شبب  مييبيياريييات  خم�س  غييييياب  بييعييد 

ع�شلية.
وعن تف�شر خ�شارته الأخرة، اأ�شاف مدرب 

بييورو�ييشيييييا دورمتيييونيييد الأملييييياين �ييشييابييقييا “من 
ال�شروري اأن تخ�شر اأحيانا كي تفهم �شعوبة 

الفوز«.
خياراته  بيي�ييشييبييب  اخليي�ييشييارة  كييانييت  اإذا  وعييمييا 
اأنها  “تعتقدون  قيييال  لعييبيييييه،  اإ�ييشييابييات  اأو 
اجلميع  ذلييييك.  اأتييقييبييل  ح�شنا  ميي�ييشييوؤوليييييتييي، 

ي�شبح مدربا بعد املباريات..«.
خيييي�ييييشييييارة  “كانت  وتييييييابييييييع 
بفر�س  ننجح  مل  م�شتحقة، 

اليي�ييشييغييط عييلييى رييينيي�ييس. نحن 
�شويا.  نت�شامن  لكن  خائبون 

اريك(  )الييكييامييروين  خيي�ييشييرنييا 
الإ�شابة  ب�شبب  موتينغ  ت�شوبو 

وبييعييدهييا تييعييقييدت الأميييييور. مل تكن 
ميييبييياراة جيييييدة ونييوجييه اليينييقييد كثرا 

لأنف�شنا«.
واأ�شبحت بداية مو�شم ليون عندما حقق 

�شقط  اإذ  املا�شي،  انت�شارين مبكرين من 
يف  اللقب  على  جرمان  �شان  ملناف�شة  املر�شح 
اآخر خم�س  �شل�شلة من اخليبات ومل يفز يف 

مباريات يف “ليغ 1«.
املتوا�شع  بري�شت  اأمييام  الأخيير  تعادله  وبعد 
�شيلفينيو  امليييدرب  ت�شكيلة  تراجعت   ،2-2
اىل املييركييز احليييادي ع�شر، مييا رفييع ميين حدة 
اليي�ييشييغييوط عييلييى الأخييييير وميييواطييينيييه املدير 

الريا�شي جونينيو.
نانت  فريقه  ي�شتقبل  الييذي  �شيلفينيو  وقييال 
الرابع ال�شبت “مل نلعب جيدا ول�شت را�شيا. 
الدقائق  اليينييقيياط يف  نييخيي�ييشيير  جيييدييييدة  ميييرة 

الأخرة«.
نييقيي�ييشييا يف  “نعاين  اليي�ييشييابييق  اليييييدويل  وتيييابيييع 
اأنييا قلق نوعا ما  الثقة وهييذا يّولد اخلييوف. 
تكمن  الأوىل  اخلييطييوة  لكن  النتائج،  ب�شاأن 
الفوز  الثقة. وللقيام بذلك، علينا  با�شتعادة 

يف املباريات«.
ي�شتقبل  الثالثاء،  الأول  فوزه  حتقيق  وبعد 
موناكو، �شاحب املركز الثامن ع�شر وحامل 
يف  يفز  مل  الييذي  بري�شت  مييرات،  اللقب 8 
ي�شتقبل مر�شيليا  فيما  اأربع مباريات،  اآخر 
بتعادله  نقطتني  اأهييييدر  والييييذي  اليي�ييشيياد�ييس 
الرتيب،  مييتييذيييل  دييييجيييون  ميييع  اليي�ييشييلييبييي 

اأربع  اآخيير  رييين التا�شع والييذي مل يفز يف 

 3 قييوييية حقق خاللها  بييداييية  مييبيياريييات بعد 
انت�شارات.

مع  بيبي  نيكول  الييعيياجييي  يتاأقلم  وقييت  ويف 
اإىل  ال�شخم  انتقاله  اإثييير  اللندنية  احلييييياة 
ار�شنال النكليزي، ي�شعى فيكتور او�شيمهني 
لتعبئة فراغه بعد قدومه اىل ليل من �شارلورا 

البلجيكي.

النيجري البالغ 20 عاما والذي مل يخ�س 
املركز  مييبيياراة حتييديييد  دقيقة يف   45 �ييشييوى 
الثالث يف كاأ�س اأمم اإفريقيا الأخرة، �شجل 
ويتقا�شم  مباريات  �شبع  اأول  اأهييداف يف  �شتة 
�شدارة الهدافني مع مو�شى دميبيلي مهاجم 

ليون.
عندما  ر�شيده  رفييع  او�شيمهني  و�شيحاول 
ينتقل ليل ثالث الرتيب من �شمال البالد 
اإىل جنوبها ملالقاة ني�س ال�شابع والذي خ�شر 

الثالثاء اأمام جاره موناكو 3-1.
وبعد انطالقته الرائعة وفوزه خم�س مرات 
الثاين  اجنيييييه  ي�شتقبل  مييبيياريييات،  �ييشييبييع  يف 

بفارق الأهداف اأميان اخلام�س ع�شر.
ومييييليييك اجنيييييييه اأقييييييييوى هيييجيييوم )15 
هييييدفييييا( بييييينييهييا �ييشييتيية اأهييييييداف 
الحتياطيني،  ليييالعيييبيييييييه 
نيي�ييشييبيية لفريق  اأعيييليييى  وهيييي 
اخلم�س  البطولت  �شمن 

الكربى.

�ضان جرمان لتعوي�ض خ�ضارة نادرة وا�ضتعادة مبابي 

ي�شعى اإنر ميالن اإىل موا�شلة انطالقته القوية وتعزيز �شدارته قبل قمتني 
مرتقبتني الأ�شبوع املقبل قاريا وحمليا، وذلك عندما يحل �شيفا على �شمبدوريا 

اليوم ال�شبت يف افتتاح املرحلة ال�شاد�شة من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
و�شرب اإنر ميالن بقيادة مدربه اجلديد اأنتونيو كونتي بقوة وحقق العالمة 
الكاملة يف املراحل اخلم�س الأوىل يف الدوري حيث يت�شدر بفارق نقطتني اأمام 
يوفنتو�س بطل املوا�شم الثماين الأخرة، وكانت خيبته الوحيدة �شقوطه يف فخ 
دور  الأوىل من  الت�شيكي )1-1( يف اجلولة  بييراغ  �شالفيا  اأمييام �شيفه  التعادل 

املجموعات يف م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا.
وعلق كونتي على البداية القوية لفريقه قائال “لدينا فريق جديد، بالنظر اإىل 

م�شروعنا، اإذا اعتربنا اننا غرنا ع�شرة لعبني وتعاقدنا مع ت�شعة جدد«.
املو�شم  بداية  يف  نحن  بتعوي�شهم.  وقمنا  مهمني  لعبني  ببيع  “قمنا  واأ�شاف 
اإيجابية  القوية  البداية  هذه  لكن  �شدفة  ثمرة  لي�س  مباريات  بخم�شة  وفوزنا 

بالن�شبة اإىل امل�شتقبل«.

واأ�شاف مدرب ت�شل�شي الإنكليزي ال�شابق والذي فاز اآخر مرة بالدوري الإيطايل 
اأن نتح�شن كثرا. نحن  “لكن ل يزال يتعني علينا  2010 مع يوفنتو�س  عام 

حديثو الولدة على م�شتوى امل�شروع«.
ويبدو اإنر ميالن مر�شحا فوق العادة لتعزيز �شل�شلة انت�شاراته املحلية ورفعها 

اإىل �شتة كون م�شيفه يعاين يف املركز الأخر بفوز واحد مقابل اأربع هزائم.
ويدرك اإنر جيدا حاجته املا�شة اإىل النقاط الثالث يف مباراة الغد كونها ت�شبق 
الإ�شباين يف  بر�شلونة  على  �شيفا  يحل  املقبل حيث  الأ�شبوع  قمتني مرتقبتني 
اجلولة الثانية من مناف�شات املجموعة ال�شاد�شة �شمن دوري الأبطال الأربعاء 
املقبل، قبل اأن ي�شتقبل غرميه التقليدي يوفنتو�س يف “دربي ديطاليا” الأحد 
املقبل. و�شيجد اإنر ميالن نف�شه حتت �شغط مطارده املبا�شر يوفنتو�س الذي 
�شاعات  بثالث  قبله  �شهال  اختبارا  كونه يخو�س  ال�شدارة  انتزاع  ميلك فر�شة 

عندما ي�شت�شيف �شبال �شريك �شمبدوريا يف املركز الأخر بثالث نقاط.
رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  الييدويل  هدافه  خدمات  يوفنتو�س  و�شي�شتعيد 

بعدما غاب عن املباراة الأخرة �شد بري�شيا ب�شبب اإ�شابة ع�شلية.
اإنر  اأقله ليبقي ال�شغط على  وبدوره لن يفرط يوفنتو�س يف النقاط الثالث 
ميالن على اأمل تعرث الأخر للحاق به اإىل ال�شدارة اأو انتزاعها، ورفع معنويات 
الثانية من  الثالثاء يف اجلولة  الأمليياين  ليفركوزن  باير  ا�شت�شافة  لعبيه قبل 

مناف�شات املجموعة الرابعة يف م�شابقة دوري الأبطال.
�شيحاول نابويل، و�شيف بطل املو�شم املا�شي، م�شاحلة جماهره عقب �شقوطه 
الثانية له هذا املو�شم  اأمام كالياري �شفر1- هي  اأمامها الأربعاء عندما خ�شر 
بعد الأوىل اأمام م�شيفه يوفنتو�س 3-4. ويخو�س نابويل مباراة الثانية تواليا 
بلجيكا  اإىل  احلييادي ع�شر وعينه على رحلته  بري�شيا  اأر�شه عندما يالقي  على 
املجموعات  دور  من  الثانية  اجلولة  يف  البلجيكي  غنك  ملواجهة  املقبل  الأربعاء 

للم�شابقة القارية.
و�شدد مدرب نابويل كارلو اأن�شيلوتي على اأنه “ل�شت قلقا جدا، على الإطالق”، 

م�شيفا “اأنا ل اأحكم على املباريات على النتيجة فقط«.

ويعول بري�شيا على املهاجم “امل�شاك�س” ماريو بالوتيلي الذي �شيخو�س مباراته 
الثامنة �شد نابويل بعدما لعب �شده ثالث مرات باألوان ميالن ومرتني باألوان 

اإنر ومرة باألوان كل من مان�ش�شر �شيتي الإنكليزي وني�س الفرن�شي.
ومل ينجح بالوتيلي الذي ان�شم هذا ال�شيف اإىل بري�شيا، يف حتقيق الفوز على 
الأخيييرة )6 هييزائييم وتييعييادل واحيييد( وهز  ال�شبع  املييبيياريييات  الفريق اجلنوبي يف 
دوري  �شمن   2011 عييام  نابويل  يف  �شيتي  مان�ش�شر  مع  فقط  مرتني  �شباكه 

الأبطال ويف 2013 مع ميالن على ملعب �شان �شرو.
انتهاء  بعد  الثالثاء  بري�شيا  مع  الأوىل  مباراته  عاما(   29( بالوتيلي  وخا�س 
عقوبة الإيقاف �شد يوفنتو�س حيث هدد مرمى فريق “ال�شيدة العجوز” مرات 

عدة دون اأن ينجح يف هز �شباكه وجتنيب فريقه اخل�شارة 2-1.
وغاب بالوتيلي عن املباريات الأربع الأوىل لفريقه اجلديد ب�شبب عقوبة حملها 
دقييائييق ميين م�شاركته  ثييالث  اآخيير  الفرن�شي نتيجة طييرده يف  اليييدوري  معه ميين 

الأخرة مع فريقه ال�شابق مر�شيليا �شد مونبلييه.

يحل �صيفا على �صمبدوريا اليوم

اإنرت لتعزيز �ضدارته قبل بر�ضلونة و »الدربي«

حمدان بن زايد يطلع على ال�ضتعدادات اخلا�ضة مبهرجان �ضباق دملا التاريخي للمحامل ال�ضراعية



تطبيق يوفر ا�ضت�ضارات عن بعد ملر�ضى الأ�ضنان
ابتكر الطبيبان الربيطانيان ديباك اأولك وكيان دين�شا، اأول تطبيق 
امل�شورة  تقدمي  ميكنهم  الذين  الأ�شنان  اأطباء  من  امل�شورة  لطلب 
وترتيب  احليييييوييية  امليي�ييشييادات  لييه  وي�شفون  الييويييب  عييرب  للمري�س 
 Tooth تطبيق  تنزيل  وميكن  الأ�ييشيينييان.   عيييييادة  لييزيييارة  املواعيد 
Fairy على الهاتف الذكي، ودفع مبلغ 25 جنبيها ا�شرلينيا )31 
دولراً اأمريكياً( للح�شول على ا�شت�شارة ملرة واحدة مدتها 7 دقائق، 
عرب مكاملة فيديو مع اأحد اأطباء الأ�شنان. واإن كانت حالة املري�س 
الطبيب.  لزيارة  موعداً  التطبيق  يحدد  مبا�شراً،  اإجييراًء  ت�شتدعي 
تقريراً  التطبيق  ير�شل  دقيقة،   15 بحوايل  امل�شورة  اإجيييراء  وبعد 
مف�شاًل ملا جرى اأثناء امل�شورة على بريد املري�س الإلكروين. وقد 
قالت هيئة ال�شحة الربيطانية تعليقاً على التطبيق، اإن ا�شتخدام 
املعاينة عن بعد عرب الكامرا قد يكون مفيداً يف بع�س احلالت، غر 
اأن املعاينة املبا�شرة متّكن الطبيب من احل�شول على فح�س اأكرث 

�شموًل لالأ�شنان، وفق ما نقلت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ال�ضبب! لهذا  للزواج  يوم  اأف�ضل   2020-02-20
ك�شفت عاملة تنجيم عن اأن املوعد املثايل للزواج يف عام 2020 هو 
20 فرباير، مو�شحة كيف يحدد علم الأعداد والتنجيم هذا اليوم 
يف  اإنييه  فولكر  كارولني  واملوؤلفة  الفلكية  الكاتبة  وتقول  املثايل. 
بينما يف  والقوة،  العزم  اإىل   2 الرقم  ي�شر  الأعيييداد،  م�شطلحات 

علم التنجيم، يحكم كوكب الزهرة الرقم 2.
وال�شتقرار  “اللتزام  اإىل   2020-2-20 ي�شر  لكارولني،  وفًقا 
فيه  تكون  تاريخ  اأي�شاً  وهييو  املقد�شة،  بالعقود  والييوفيياء  العاطفي 
كييواكييب زحيييل وامليي�ييشييري وبييلييوتييو وامليييرييييخ والييقييميير كلها يف نف�س 
اآن  مار�شا  فيه  اأعلنت  الييذي  الوقت  يف  النتائج  وجيياءت  العالمة. 
براون، مديرة حفالت الزفاف والرومان�شية يف �شاندلز ريزورت�س، 
لعام  ترتيبها  يتم  التي  الييزفيياف  حلفالت  كبر  طلب  وجييود  عيين 
2020، مع اختيار الأزواج لهذا لتاريخ كعامل رئي�شي يف التخطيط 
حلفل الزفاف. ويف حديثها اإىل �شحيفة ديلي ميل قالت كارولني 
ممار�شة علم التنجيم اإىل قرون، لكن ازداد اهتمام الكثر  “تعود 
من ال�شباب بهذا العلم خالل ال�شنوات الأخرة«. واأ�شافت “علم 
- يف  20-2-20 مثر لالهتمام  التاريخ  وراء  والأعييداد  التنجيم 
علم الأعداد يدل الرقم 2 على املراأة الأنيقة والقوية، التي حتني 

راأ�شها بتوا�شع، ومع ذلك لديها عزم وقوة ل مثيل لهما.

قليل من الع�ضل مينحك فوائد رائعة 
ا�شُتخدم الع�شل يف الطب والتجميل منذ اآلف ال�شنني، وحديثاً ك�شفت 
الدرا�شات عن اأ�شراره التي جتعله و�شيلة �شفاء من اجلروح، ووقاية 
من م�شاكل �شحية اأخرى. وُين�شح دائماً باختيار الأنواع الأجود من 

الع�شل الطبيعي فاحت اللون للح�شول على فوائد اأكرث، واأهمها:
 * الع�شل غني مب�شادات الأك�شدة، التي حتارب اللتهابات ومظاهر 

ال�شيخوخة، وحتمي القلب والعيون وال�شرايني.
ومغذيات  التحلية  يوفر  فهو  املييكييّرر،  لل�شكر  �شحي  بديل  الع�شل   *

وم�شادات لاللتهابات.
* توجد اأدلة علمية على اأن الع�شل ي�شاعد على خف�س الكول�شرول 

ال�شار، وزيادة الكول�شرول اجليد يف الدم.
الييدم، وهي  الثالثية يف  الدهون  على خف�س  اأي�شاً  ي�شاعد  الع�شل   *

ت�شبب ان�شداد ال�شرايني مع الكول�شرول.
* الع�شل يخّفف الإح�شا�س باحلمو�شة وحرقة املعدة.

* ميكن ا�شتعمال الع�شل لتبيي�س الب�شرة، وحماربة التهابات اجللد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ما عالقة ال�ضوكولتة بالب�ضر؟
يف نباأ غر �شار لع�شاق ال�شوكولتة ك�شف باحثون اأن تناول ال�شوكولتة الداكنة لن يوؤدي لتح�شن الب�شر وذلك على 
عك�س ما تو�شله اإليه تقرير �شابق. وكان التقرير ال�شابق ي�شر اإىل اأن عنا�شر معينة يف الب�شر حت�شنت يف غ�شون 
�شاعتني من تناول ال�شوكولتة. لكن الدرا�شة اجلديدة ل تك�شف عن اأي تغرات يف الروؤية اأو تدفق الدم اإىل العني 

بعد تناول نحو 200 جرام من ال�شوكولتة الداكنة. واأجريت الدرا�شتان على جمموعة �شغرة من املتطوعني.
وقال الدكتور جيكوب �شيدليت�س من جامعة لودفيج-ماك�شيمليانز يف ميونيخ والذي قاد فريق البحث اإنه يف ظل 

التو�شل لنتيجتني مت�شاربتني بعد اإجراء جتربة �شغرة النطاق “فاإن هناك حاجة ملزيد من البحث«.
الدرا�شة ال�شغرة  “نظرا لأن هذه  العيون  املن�شور يف دورية اجلمعية الطبية الأمريكية لطب  التقرير  وكتب يف 
الفوائد يف  نفي  اأو  لإثييبييات  اأكييرب  نطاق  على  الييدرا�ييشييات  ملزيد من  فهناك حاجة  فوائد  وجييود  احتمال  ت�شتبعد  ل 
الأمد الطويل ب�شورة موؤكدة«. و�شبب العتقاد اأن ال�شوكولتة الداكنة قد حت�شن الروؤية هو اأنها غنية مبركبات 
يقلل  قد  الأك�شدة  مب�شادات  الغنية  املييواد  تناول  اأن  الدرا�شات  وك�شفت  الأك�شدة.  م�شادات  من  وهي  الفالفونيد 
اأن  اإىل  الباحثون  واأ�شار  الع�شالت.  �شمور  عليها  يطلق  التي  بال�شن  املتعلقة  الب�شر  مل�شاكل  التعر�س  احتمالت 

مركبات الفالفونيد املوجودة يف ال�شوكولتة الداكنة ت�شاهم اأي�شا يف تو�شيع ال�شرايني على ما يبدو.
20 و62 عاما  اأعمارهم بني  22 متطوعا من الأ�شحاء  وللتاأكد من ذلك اأجرى �شيدليت�س وزمييالوؤه درا�شة على 
من  جراما   20 نحو  لتناول  ع�شوائي  نحو  على  بينهم  من  الختيار  ومت  الب�شر.  يف  م�شكالت  اأي  من  يعانون  ل 
7.5 جرام من  اأو  400 مليجرام من الفالفانول وهو من م�شتقات الفالفونيد  ال�شوكولتة الداكنة حتتوي على 

ال�شوكولتة باحلليب بها نحو خم�شة مليجرامات من الفالفانول.
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خمرج »الفيل الأزرق«: اجلمهور يقدر العمل اجليد 
“الفيل الأزرق” الذي  اأن جناح فيلمه  يرى املخرج امل�شري مروان حامد 
تخطت اإيرادات جزئه الثاين 100 مليون جنيه “نحو 6.3 مليون دولر” 

اإمنا يرجع لإقبال اجلمهور على العمل اجليد وتقديره له.
وقال حامد يف مقابلة مع رويرز “اجلمهور هو البطل الرئي�شي، عندما 
وجد اجلمهور عمال جيدا يحرمه ول يقل عن م�شتوى الأفالم العاملية 
نعر�س  ل  “نحن  واأ�ييشيياف  ودعييمييه«.  عليه  اأقبل  با�شتمرار  ي�شاهدها  التي 
اأفالمنا مبناأى عن ال�شينمات الأخرى، فيلمي يعر�س يف مركز جتاري اأو 
�شينما وبجواره يف �شالة العر�س الأخرى فيلم اأمريكي واآخر اأوروبي. يف 
التطور  ويواكب  فيلما يحرم عقليته  للم�شاهد  قدمت  الأزرق”  “الفيل 
الأزرق” يف جزئيه على عن�شر  “الفيل  فيلم  يعتمد  ال�شينما«.  يف �شناعة 
والرعب.  الدراما  ال�شوتية ويقدم مزيجا من  واملوؤثرات  الب�شري  الإبهار 
وهو بطولة كرمي عبد العزيز وي�شاركه يف اجلزء الثاين نيللي كرمي وهند 

�شربي واإياد ن�شار و�شرين ر�شا وتارا عماد واأحمد خالد �شالح.
بالعامل،  ال�شائد  هييو  هييذا  �ييشيياب،  جمهور  ال�شينما  “جمهور  حييامييد  وقيييال 
و�شباب  وامل�شاهدة،  ال�شينما  اإىل  للذهاب  وال�شغف  الوقت  ميلك  ال�شباب 
اليوم خمتلف عن ذي قبل فهو �شباب منفتح ومطلع على العامل، ميلك يف 
يده كل اأدوات التكنولوجيا وي�شتطيع اأن يقارن ب�شهولة بني ما تقدمه له 
وبني ما يعر�س عامليا«. واأ�شاف “�شناعة ال�شينما يف م�شر لديها اإمكانيات 
اأثبت من خالل الأفالم التي عر�شت  قوية جدا، ومو�شم ال�شيف الأخر 
والإيرادات التي حتققت مدى قوة هذه ال�شناعة، لكن بجانب التكنولوجيا 

يجب اأن تكون لدينا اأي�شا حواديت قوية جتذب اجلمهور«.

هند بوجمعة: »حلم نورا« يهدم جدار اخلوف 
اأعطت  الييقييوانييني  اأن  بوجمعة  هند  البلجيكية  التون�شية  املييخييرجيية  تييرى 
ما  املجتمع  داخييل  ما  لكن طبقة  قييدرا كبرا من احلرية  التون�شية  املييراأة 
زال بداخلها جدار من اخلوف يتعني هدمه والق�شاء عليه وهو ما �شعت 
�شربي  هند  بطولة  الفيلم  نيييورا«.  “حلم  الروائية  اأفالمها  اأول  يف  اإليه 
امراأة  ق�شة  دقيقة   90 يف  ويتناول  العبديل  ولطفي  بوم�شعودي  وحكيم 
من الطبقة ال�شعبية متزوجة من جمرم ولديها ثالثة اأطفال لكنها حتلم 
اأف�شل ورجل �شريف تكمل معه حياتها. وقالت املخرجة يف مقابلة  بحياة 
مع رويرز “القوانني يف تون�س متفتحة جدا بالن�شبة حلقوق املراأة، ميكن 
مثال للزوجة التي تتعر�س لل�شرب من الزوج اأن تذهب لل�شرطة وت�شتكيه، 
به  لي�شت  اأي�شا  القانون  “تطبيق  واأ�شافت  لالحتجاز«.  يخ�شع  وحينها 
التون�شية  املييييراأة  يف  احلقيقية  امل�شكلة  هيييذا،  تنفذ  ال�شرطة  لأن  م�شكلة، 
يجعلها  املييراأة  �شد  للعنف  الرجل  “ممار�شة  قائلة  وتابعت  و�شخ�شيتها«. 
خائفة منه، ويزيد من هذا اخلوف داخلها نظرة املجتمع لها، املجتمع الذي 

يعيب عليها اللجوء للقانون حلماية نف�شها ول يعيب على الرجل عنفه«.

ن�ضليهان اأتاغول ترّد على 
منتقدي رفع اأجرها

بييعييد النيييتيييقيييادات الييتييي وّجيييهيييت لها 
م�ش�شلها  يف  اأجييييرهييييا  رفييييع  بيي�ييشييبييب 
رّدت  ال�شفر”،  “ابنة  اجلييييديييييد 
اأتاغول   الركية  ن�شليهان  النجمة 
على ذلك، قائلة ان النجوم يف اأوروبا 
اأكييرث من ذلك بكثر، وان  ياأخذون 
اأجرهم،  �شيئا مع  ي�شاوي  اأجرها ل 
راتبها  تاأخذ  كانت  اإذا  مت�شائلة عما 
اجلدير  ميينييتييقييديييهييا.  جيييييييوب  ميييين 
عرّبت  اأتيياغييول  ن�شليهان  اأن   ذكيييره 
موؤخرا عن انزعاجها من ال�شائعات 
املييتييداوليية حييديييثييا، وهيييي اأنيييه يوجد 
زوجها  وبني  بينها  �شديدة  خالفات 
ب�شبب  اأوغلو  قادير  الركي  النجم 
“ابنة  اجلديد  م�شل�شلها  يف  تدخله 
ال�شركة  مييين  وطييلييبييه  ال�شفر”، 
امل�شاهد  بع�س  حتيييذف  اأن  امليينييتييجيية 
الييي�يييشييياخييينييية الييييتييييي جيييميييعيييت زوجيييتيييه 

بالنجم الركي اأجنني اأكيوريك. 

كايلي جيرن ت�ضاب بوعكة �ضحية 
نقلت جنمة تلفزيون الواقع  كايلي 
امل�شت�شفيات  اإحييييييدى  اإىل  جير   
اأن �شعرت  بييعييد  اأجنييلييو�ييس  لييو�ييس  يف 
بالغثيان والدوخة وفقاً ملوقع دايلي 
اليييربييييطييياين. ونييقييل م�شدر  �ييشييتييار 
اآخر خرب يفيد ان �شبب نقل كايلي 
تعّر�شها  بيي�ييشييبييب  امليي�ييشييتيي�ييشييفييى  اإىل 
الآن  يييعييرف حتى  لييالإنييفييلييونييزا. مل 
املري�شة  اأخييرى عن حالة  تفا�شيل 
ت�شتطيع  لييين  انيييهيييا  اأكيييييد  اأنيييهيييا  اإل 
العالمة  اطييالق  اىل حفل  الذهاب 
التجارية التي تعاونت فيها مع دار 
باملان يوم اجلمعة لأنها ل ت�شتطيع 
ال�شفر واعتذرت عن عدم احل�شور 
عييلييى حيي�ييشييابييهييا اخليييا�يييس عييلييى اأحد 

مواقع التوا�شل الجتماعي.

بريطانيا ت�ضتعد لزفاف 
ملكّي جديد

بياتري�س،  الييربيييطييانييييية  الأميييييرة  ك�شفت 
البييينييية اليييكيييربى ليييالأمييير اآنيييييييدرو و�يييشيييارة  
دوقيية يييورك، عن خرب خطبتها من قطب 
مابيللي  العقاري  اإدواردو  التطوير  قطاع 
باإ�شم  الر�شمي  املتحدث  و�ييشييّرح  موت�شي . 
ق�شر بكنغهام يف بيان: “متت خطبة �شمو 
الأمرة على ال�شيد مابيللي موت�شي اأثناء 
ق�شاء عطلة نهاية الأ�شبوع يف اإيطاليا من 
زفافهما  اأن  اىل  واأ�ييشييار  اجلاري”.  ال�شهر 

�شيكون يف عام 2020.
البالغة  بياتري�س  اأن  اىل  الإ�شارة  ووجتييدر 
اإحيييييدى  تييعييمييل يف  31 عييياميييا  اليييعيييمييير  ميييين 
التي تتخذ  ال�شركات للبيانات والربجمة، 
من وا�شنطن مقرا لها، وتق�شم وقتها بني 
لندن ونيويورك. لكن خطيبها اإدواردو 35 
وولفي من عالقة  يدعى  ابيين  لديه  عاما، 

�شابقة.

اأداة ثورية للتحكم بالكر�ضي الكهربائي عرب الدماغ      
قام باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا، وجامعة كنت 
وجامعة ولية ويت�شيتا، بتطوير اأداة ميكن ارتداوؤها على 
الراأ�س، بهدف منح م�شتخدميها من ذوي الهمم القدرة 
على حتريك الأ�شياء عرب اإ�شارات الدماغ. ومتنح الواجهة 
الال�شلكية لالأداة، فر�شة لذوي الهمم للتحكم بالكر�شي 
اأو ت�شغيل مركبة  اأو التفاعل مع الكمبيوتر،  الكهربائي، 
اإعادة  مت  وقد  الدماغ.  اإ�ييشييارات  با�شتخدام  �شغرة،  اآلية 
ت�شميم هذا النظام الإلكروين الال�شلكي املرن بالكامل 
والذي ميكن ارتداوؤه على فروة الراأ�س لتوفر املزيد من 
احلرية لذوي الهمم، دون احلاجة لرتداء غطاء الراأ�س 
البتكار  هييذا  وي�شتخدم  ال�شخم.  التقليدي  الكهربائي 
اجلديد قوة خوارزمية التعلم العميق، اإ�شافة اإىل اأقطاب 
الغ�شاء النانوي والإلكرونيات املرنة، وتقنية البلوتوث. 
ومل يتبني اإن كانت هذه الأداة قد و�شعت قيد ال�شتخدام 
بعد، اأم اأنها بحاجة للمزيد من الختبارات، وفق ما نقلت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية 

حظر الأقنعة يف عرو�ض »اجلوكر« 
�شل�شلة دور عر�س لندمارك دخول متفرجني  �شتحظر 
يرتدون اأزياء واأقنعة خالل عرو�س فيلم “اجلوكر” بعد 
نييار جماعي خييالل عر�س  اإطييالق  اأ�شر �شهدت  اأن عييربت 
لأحد اأفالم الرجل الوطواط )بامتان( يف كولورادو عام 

2012، عن خماوفها.
وقالت �شل�شلة دور العر�س ومقرها لو�س اجنلي�س والتي 
تدير 52 دار عر�س يف 27 مدينة اإنها تريد من املتفرجني 

ال�شتمتاع بالفيلم باعتباره “اإجنازا �شينمائيا«.
باأقنعة  ي�شمح  “لكن لن  بيان لرويرز  اأ�شافت يف  لكنها 
ووجوه مطلية اأو اأزياء داخل دور عر�شنا«. ويبداأ عر�س 
الفيلم يف الرابع من اأكتوبر- ت�شرين الأول. وتن�شم دور 
لندمارك اإىل �شل�شلة دور العر�س )اإيه.اأم.�شي( الأكرب يف 
البالد والتي حظرت الأقنعة يف دور العر�س منذ واقعة 
�شحيتها  راح  التي  كييولييورادو  يف  اجلماعي  النار  اإطييالق 

اأكرث من ع�شرة قتلى وع�شرات امل�شابني.

التلوث ي�ضيب الأطفال بالكتئاب
ك�شفت درا�شة اأن تلوث الهواء يجعل الأطفال اأكرث عر�شة 

لال�شطرابات النف�شية مثل القلق والنتحار.
�شين�شيناتي لالأطفال  ووفقاً متخ�ش�شني من م�شت�شفى 
عن  الناجت  للدخان،  الق�شر  املييدى  على  التعر�س  فيياإن 
ارتفاع حاد  اإىل  يييوؤدي  اأن  اأوامل�شانع ميكن  املييرور،  حركة 

يف الأمرا�س العقلية.
ووجدت الدرا�شة، التي ن�شرت يف جملة ال�شحة البيئية، 
اأن اأطييفييال الأحييييياء الييفييقييرة قييد يييكييونييون اأكيييرث عر�شة 

لتاأثرات تلوث الهواء من الآخرين.
وقال الدكتور كول بروككامب، من م�شت�شفى �شين�شيناتي 
ارتييبيياطيياً بني  الييتييي تظهر  الييدرا�ييشيية هييي الأوىل  اإن هييذه 
ال�شطرابات  اأعييرا�ييس  وزيييييادة  الييهييواء  تييلييوث  م�شتويات 

النف�شية، مثل القلق والنتحار، عند الأطفال. 
ووجيييدت الييدرا�ييشيية لييدى الأطييفييال الييذييين يعي�شون قرب 
وهو  املينو�شيتول،  من  اأعلى  م�شتويات  مزدحمة،  طييرق 
�شكر طبيعي يف ج�شم الطفل ب�شبب ا�شطرابات التمثيل 

الغذائي يف الدماغ، ويوؤدي لالإ�شابة بالقلق.  عار�صة اأزياء تقدم زيا من ت�صميم ليونارد باري�ض خالل عر�ض اأزياء جمموعة ربيع و�صيف 2020 لل�صيدات يف باري�ض.ا ف ب

الأمري هاري على 
درب والدته 

يييييزور الأمييييير الييربيييطيياين هاري 
ميينييطييقيية كييييانييييت حيييقيييال ليييالأليييغيييام 
فيييييمييا �ييشييبييق يف اأجنيييييول ظييهييرت يف 
لوالدته  اليي�ييشييهييرة  اليي�ييشييور  بع�س 
قادت  التي  ديانا  الأمييرة  الراحلة 
حملة حلظر الألغام على م�شتوى 

العامل.
ميجان  وزوجييييتييييه  هييييياري  وو�يييشيييل 
وطفلهما اآرت�شي البالغ من العمر 
اأربعة �شهور اإىل جنوب اأفريقيا يوم 
الثنني يف جولة مبنطقة اجلنوب 
الأفريقي وهي اأول رحلة خارجية 

لهم كعائلة.
يف  املييرحييبيية  احليي�ييشييود  وا�شتقبلتهم 
من  الأول  اليييييييوم  يف  تييييياون  كيييييب 
تيي�ييشييتييغييرق ثالثة  اليييتيييي  زييييارتيييهيييم 
غر  منظمات  خاللها  زاروا  اأييييام 
حكومية تعمل مع الفئات املهم�شة 
ديزموند  ميييع  والييتييقييوا  واليي�ييشييبيياب 
اأفريقيا  اأ�شاقفة جنوب  توتو كبر 
ال�شابق واحلا�شل على جائزة نوبل 

لل�شالم.
جنوب  يف  واآرت�شي  ميجان  وبقيت 
اإىل  هيييياري  �ييشييافيير  بينما  اأفييريييقيييييا 
بييوتيي�ييشييوانييا اأمييي�يييس اخلييمييييي�ييس حيث 
األييقييى كلمة عيين تييغيير امليينيياخ حذر 
“ي�شابق  الييعييامل  اأن  ميين  خيياللييهييا 
ميكنه  اأحيييييد  “ل  واأنييييييه  الزمن” 

رف�س العلم«.
و�شيزور هاري اليوم اجلمعة حقال 
نيييزعيييت ميينييه الألييييغييييام خيييييارج بلدة 
كوباجنو  كواندو  اإقليم  ديريكو يف 
لغما  يفجر  اأن  املييتييوقييع  ميين  حيث 
عن بعد واأن يجتمع مع اأفراد من 

املجتمع املحلي.

جتنب هذه الأخطاء يف الدرد�ضة على الإنرتنت
رمبييا تييكييون قييواعييد الإتيييييكيييييت �شيئاً ميين املييا�ييشييي يف 
كثر من املجالت، وخا�شة مع دخول التكنولوجيا 

احلديثة وو�شائل الت�شال املختلفة. 
اإل اأن ذلك مل مينع �شركة التدريب على الإيتكيت 
250 عاماً، من حماولة  العمر  البالغة من  ديربت 
لفت انتباه م�شتخدمي مواقع التوا�شل الجتماعي، 
اأن يييقييعييوا فيييييهييا، خالل  الييتييي ميييكيين  اإىل الأخيييطييياء 

الدرد�شات الكتابية على الإنرنت.
في�س  مع  الإتيكيت  على  التدريب  �شركة  وتعاونت 
بوك، لإن�شاء دليل للر�شائل الرقمية ولديها بع�س 
الأفكار، حول ما يجب عليك المتناع عن قوله يف 

الدرد�شات اجلماعية.
وين�شح الدليل بعدم اإر�شال ر�شائل من كلمة واحدة، 
اأو رمز تعبري واحد اإىل الأ�شدقاء، حيث يجعلك 

هذا تبدو م�شغوًل اأو غر مهتم باحلديث معهم.
وعليك اأي�شاً جتنب اإر�شال ر�شائل �شغرة متفرقة 

اأفكارك يف ر�شالة واحدة  واإر�شال  اأو خم�س(،  )اأربييع 
بدًل من ذلك.

اإر�شال  يبدو  جماعية،  درد�ييشيية  “يف  الدليل  وين�س 
اأن  اأمييراً مزعجاً، وميكن  عدة ر�شائل يف وقت واحد 
الذين يحاولون  لالأ�شخا�س الآخرين  يكون مربكاً 

متابعة هذه الر�شائل«.
لب�شع  مييراقييبيية  دون  هيياتييفييه  مييا  �شخ�س  تيييرك  واإذا 
عند  الر�شائل  من  كبرة  جمموعة  �شيجد  دقييائييق، 

عودته، و�شي�شعر بالقلق لوجودها.
كييمييا ييينيي�ييشييح اليييدليييييييل، بيييعيييدم نيي�ييشيير مييعييلييومييات عن 
اآخييرييين يف حمييادثيية جييميياعييييية، لأن هذا  اأ�ييشييخييا�ييس 
الرد  على  ي�شجع  كما  بيياحلييرج.  ي�شعرهم  اأن  ميكن 
تتمكن  مل  واإذا  اأمكن،  طاملا  الر�شائل  على  الفوري 
القراءة، حتى  اإعالمات  اإيقاف  تاأكد من  ذلييك،  من 
ل يعرف ال�شخ�س الآخر اأنك قراأت ر�شالته ومل ترد 

عليها، بح�شب �شحيفة مرور الربيطانية.

اإميا تومب�ضون: اأنا منافقة
فاجاأت النجمة الربيطانية  اإميا تومب�شون  اجلميع حول العامل عندما 

و�شفت نف�شها باأنها اإن�شانة منافقة.
واأ�شارت تومب�شون يف اإحدى املقابالت التلفزيونية اإىل اأنها اأطلقت على 
نف�شها هذه ال�شفة لأنها تدين التغر املناخي ويف نف�س الوقت تقطع 
التغر  ب�شبب  اجلميع  اإليه  تدعو  ملا  خالًفا  بالطائرات  الأميييييال  اآلف 

املناخي.
باأن الطران  اأين منافقة ولكني على دراية  “اأ�شعر  وقالت تومب�شون: 
ب�شكل اأقل �شي�شاعد يف حل م�شكلة التغر املناخي”، موؤكدة اأنها �شت�شتمر 

يف اإيجاد حلول للو�شول اإىل الأماكن بدون طران.
املناخي  التغر  ال�شباب يف جمال  النا�شطني  اإن  واأ�شارت تومب�شون اىل 
جعلوها ت�شعر باخلجل لأنها خذلتهم با�شتخدام الطائرات والرحالت 

اجلوية.


