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ت�ضنيف الإمارات �ضمن الدول املتقدمة يف منظمة التجارة العاملية
•• اأبوظبي-وام:

الواليات  بهما  تقدمت  اللذين  املقرتحني  اأن  االإقت�صاد  وزارة  اأك��دت 
اأن  امكانية  عدم  حول  العاملية  التجارة  منظمة  يف  االأمريكية  املتحدة 
تعلن الدول عن نف�صها كبلدان نامية ، لكي الت�صتغل املرونات املمنوحة 
للدول النامية واالأقل منواً مبوجب ن�صو�ص واأحكام اتفاقيات املنظمة 
التي تندرج حتت ما ي�صمى باملعاملة اخلا�صة والتف�صيلية لن يوؤثر على 
التزامات الدولة احلالية وم�صاحلها يف منظمة التجارة العاملية ب�صكل 
ال��ق��رار يف ح��ال ح�صوله  ه��ذا  اأنها لن تقف �صد  .. م�صددة على  كبري 
على موافقة كافة الدول االأع�صاء يف املنظمة ح�صب ما يقت�صيه النظام 
منظمة  يف  النامية  ال���دول  جمموعة  عليه  تتفق  توجه  اأي  و�صتدعم 

التجارة العاملية. 
اأنباء  وك��ال��ة  ح�صلت  تو�صيحي  ب��ي��ان  يف   - االق��ت�����ص��اد  وزارة  وذك����رت 
االإمارات على ن�صخة منه ردا على تقارير �صحفية اأ�صارت اإىل اإمكانية 
تاأثر االإمارات �صمن هذه اخلطوة - اأن املعاملة اخلا�صة والتف�صيلية يف 
املنظمة ت�صري عادة لفئة من الن�صو�ص القانونية يف اتفاقيات املنظمة 
احلالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة فيما يتعلق 
ال��دول املتقدمة احلق يف  اآخ��ر، ُتعطي  بتنفيذ االإلتزامات، ومن جانب 

معاملة الدول النامية ب�صورة تف�صيلية.  )التفا�صيل �ص14(

غينيا ال�ضتوائية تعفي مواطني الدولة من تاأ�ضرية دخول اأرا�ضيها
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ام�ص دخول اتفاقية االإعفاء 
املتبادل من التاأ�صريات بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
غينيا اال�صتوائية حيز النفاذ اعتبارا من يوم االأحد املوافق 28 يوليو 
الدولة  مواطني  باإمكان  اأ�صبح  االتفاقية،  هذه  ومبوجب   .2019
ال�صفر اإىل جمهورية غينيا اال�صتوائية والدخول اإىل اأرا�صيها بدون 

تاأ�صرية م�صبقة، والبقاء فيها ملدة 90 يوما.     )التفا�صيل �ص3(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:25            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   07:11  
الع�صاء......   08:32

الثالثاء  30  يوليو  2019 م  - 27 ذي القعدة  1440  العدد  12695    
Tuesday   30   July   2019  -  Issue No   12695

فاطمة بنت مبارك : اهتمامنا بالأم 
واأطفالها ل يتوقف و�ضن�ضتمر يف دعمهما

•• ابوظبي-وام:

العام  الن�صائي  ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحت��اد  �صمو  اأك��دت 
ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�ص  رئي�صة 
يف  و�صن�صتمر  يتوقف  ال  واأطفالها  ب��االأم  اهتمامنا  ان  االأ�صرية  التنمية 

دعمهما النهما العن�صر اال�صا�صي واللبنة االوىل للمجتمع .
ال�صاد�صة ع�صرة لتا�صي�ص  وقالت �صموها يف كلمة لها مبنا�صبة الذكرى 
املجل�ص االأعلى للأمومة والطفولة الذي ي�صادف اليوم ان املجل�ص خطا 
خطوات كبرية منذ ان�صائه وو�صع اال�صرتاتيجيات والربامج واخلطط 
ال�صبل لهم ليعي�صوا يف بيئة طبيعية  للنهو�ص باالم واطفالها وتي�صري 
وياخذوا  بثقة  امل�صتقبل  ن��ح��و  لينطلقا  امل��ع��وق��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دة  م��ري��ح��ة 

مواقعهم يف م�صرية التنمية يف البلد .                   )التفا�صيل �ص4(

الإمارات وال�ضعودية تدعمان م�ضروعا 
اأمميا لتح�ضني �ضبل املعي�ضة للأ�ضر اليمنية

•• اأبني-وام:

قدمت دولة االإمارات واململكة العربية ال�صعودية دعما م�صرتكا مل�صروع 
الدعم الطارئ لتح�صني �صبل املعي�صة للأ�صر االأكرث �صعفا يف حمافظة 
وا�صتفاد  ال��ف��او  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة  نفذته منظمة  ال��ذي  اليمنية  اأب��ني 
ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  مكتب  عرب  وذل��ك  �صياد   4200 منه 
االإن�صانية اأوت�صا وبال�صراكة مع املوؤ�ص�صة الطبية امليدانية وباإ�صراف من 

قيادة ال�صلطة املحلية.
ود�صن مهدي احلامد اأمني عام املجل�ص املحلي مبحافظة اأبني، وحممد 
�صيد  مدخلت  توزيع  باملحافظة،  ال�صمكية  امل�صائد  ع��ام  مدير  �صعيد 

االأ�صماك على امل�صتفيدين يف مديريتي زجنبار وخنفر �صمن امل�صروع.
)التفا�صيل �ص2(
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ال �صيء يجمع بني الرجلني

طائرات الناتو يف �صماء البلطيق

مدمرة بريط�نية ت�صل اخلليج لت�أمني املالحة

بومبيو: اإيران هي الراعي الأكرب للإرهاب
وندر�س مع لندن اآلية ملنعها من اختطاف الناقلت

وزير اخلارجية االأمريكي خلل كلمته يف وا�صنطن  )ا ف ب(

ال�صي�صي يجتمع بحميدتي ويبحث�ن اأو�ص�ع ال�صودان

مقتل 5 متظاهرين بالر�ضا�س يف �ضمال كردفان

احلوثي يوا�صل نهب امل�ص�عدات الإغ�ثية يف �صنع�ء
تقدم ميداين للجي�س اليمني يف كتاف

•• اليمن-وكاالت:

امل�صاعدات  نهب  االنقلبية  احل��وث��ي  ميلي�صيا  توا�صل 
ف�صًل  العاملي،  االأغذية  برنامج  من  املقدمة  االإن�صانية 

عن حرق بع�صها وعرقلة توزيعها على م�صتحقيها. 
 وك�صفت م�صادر حملية ام�ص اأن عنا�صر حوثية �صادرت 
�صاحنة حتمل كمية من امل�صاعدات الغذائية املقدمة من 

اإحدى املنظمات االإن�صانية كانت يف
حتت  �صنعاء  مبحافظة  جحانة  م��دي��ري��ة  اإىل  طريقها 

مربر اأن امل�صاعدات منتهية ال�صلحية.
يف  االإن�صانية  االإغ��اث��ة  جم��ال  يف  عاملة  م�صادر  واأك���دت 
حمافظة رمیة، اأن عنا�صر من ميلي�صيا احلوثي اقتحموا 
وا�صتولوا على  العاملي  االأغذية  لربنامج  تابعاً  م�صتودعاً 
حتت  بع�صها  بحرق  وق��ام��وا  الغذائية  امل��واد  من  كميات 

مربر تلفها.

للأمم  العام  االأم��ني  لوكيل  مطالبتها  اللجنة  وج��ددت 
امل��ت��ح��دة ل��ل�����ص��وؤون االإن�����ص��ان��ي��ة م���ارك ل��وك��وك، ومن�صقة 
بالتدخل  غراندي،  ليز  اليمن  لدى  االإن�صانية  ال�صوؤون 
التدابري  وات��خ��اذ  احل���وادث  ه��ذه  يف  والتحقيق  العاجل 
واحليلولة  م�صتحقيها  اإىل  امل�صاعدات  اإي�صال  ل�صمان 

دون تعر�صها للنهب
اإىل ذلك، ا�صتعاد اجلي�ص اليمني �صوق الثلوث يف مديرية 

كتاف، وقام بتفكيك االألغام فيه.
ويعد التقدم الذي حققه عنا�صر اجلي�ص هناك متهيداً 

لتحرير مركز كتاف، اأكرب املراكز مبحافظة �صعدة.
حترير  عمليات  با�صم  امل��ت��ح��دث  ات��ه��م  بينما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
مارتن  ال��ي��م��ن،  اإىل  االأمم���ي  امل��ب��ع��وث  ال��غ��رب��ي،  ال�صاحل 
ف�صله،  وي�صوق  الوهم  �صناعة  يف  باال�صتمرار  غريفث�ص، 
بحق  احل��وث��ي��ة  امليلي�صيات  خ��روق��ات  على  يت�صرت  فيما 

اتفاقية ال�صويد، موؤكداً اأن بنود االتفاق تراوح مكانها.

اجل��زائ��ر  يف  احل����وار  هيئة 
ت���ع���ل���ن خ����ط����ة ع��م��ل��ه��ا 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

اأعلنت هيئة احلوار للخروج من 
االأزمة ال�صيا�صية يف اجلزائر عن 
خ��ط��ة ع��م��ل��ه��ا يف ال��و���ص��اط��ة بني 
واملجتمع  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات 
امل��دين واالأح���زاب، كما دع��ت 23 
�صخ�صية اأخرى للن�صمام اليها، 

بح�صب بيان ام�ص .
التي  االأول  ال���ب���ي���ان  يف  وج������اء 
اأيام  اأرب��ع��ة  بعد  الهيئة  اأ���ص��درت��ه 
الهدف  اأن  ت�صكيلها  اإع���لن  م��ن 
الوطنية  الهيئة  لعمل  االأ�صا�صي 
الت�صاور  ه��و  واحل����وار  للو�صاطة 
فعاليات  مع  واحل���وار  واالت�صال 
امل����ج����ت����م����ع امل�����������دين، االأح�����������زاب 
ال�صيا�صية وال�صخ�صيات الوطنية 
و���ص��ب��اب ون��ا���ص��ط��ي احل����راك من 
خم���ت���ل���ف والي��������ات ال����وط����ن من 
لكيفيات  دقيق  ت�صور  و�صع  اأجل 

اخلروج من االأزمة احلالية.
���ص��ي��دة يف  اأن »ال��ه��ي��ئ��ة  واأ�����ص����اف 
جم���ال ات���خ���اذ ق���رارات���ه���ا وب���دون 
اأي ت��دخ��ل م��ن اأي���ة ج��ه��ة«، حيث 
وبعد نهاية مرحلة الت�صاور تقوم 
الهيئة باإعداد املقرتحات النهائية 
بعد اجتماع يف اإطار ندوة وطنية 
���ص��ي��دة يف ات��خ��اذ ق��رارات��ه��ا التي 
اأر�صل قواته اإىل حدود رو�صي�:تلزم جميع ال�صلطات العمومية.

وجود الناتو يف دول البلطيق يزعج مو�ضكو
•• الفجر - �شيندي ريجنري- ترجمة خرية ال�شيباين

اأرا���ص��ي��ه من  م��ن  ال�صرقي  الناتو وج���وده على اجل��ان��ب  ع��زز   ،  2017 ع��ام 
خلل عملية تعزيز الوجود املتقدم، والتي تت�صمن ن�صر اأربع كتائب متعددة 
فرن�صا،  وبولندا.  وليتوانيا(  والتفيا  )ا�صتونيا  البلطيق  دول  يف  اجلن�صيات 
االأع�صاء  االأخرى  الدول  مع  ت�صارك  جندي،  املوجودة يف ا�صتونيا مع 300 

يف الناتو يف هذا االنت�صار.
انت�صار بهذا احلجم داخل احللف  اأي  الباردة، مل يحدث  منذ نهاية احلرب 
على  رًدا  رو�صيا  ح��دود  اإىل  ق��وات  باإر�صال  القرار  ه��ذا  اتخاذ  ومت  االأطل�صي، 
�صعور بعدم االأم��ان داخ��ل تلك ال��دول... ويف الواقع ، ف��اإن التدخل الرو�صي 
الناطقني  املواطنني  عن  الدفاع  يف  بالرغبة  ر�صمّيا  ُب��ّرر  ال��ذي  اأوكرانيا،  يف 
بالرو�صية، و�صيا�صة االأمر الواقع الناجمة عن ذلك، قد زادا من هذا ال�صعور 
بعدم االأمان يف هذه البلدان الثلثة املتاخمة لرو�صيا   )التفا�صيل �ص13(

•• عوا�شم-وكاالت:

قتل خم�صة متظاهرين من بينهم اأربعة طلب، بالر�صا�ص اأم�ص يف مدينة 
االأُبي�ص يف و�صط ال�صودان واأ�صيب عدد اآخر بجروح، كما ذكرت جلنة اأطباء 

ال�صودان املركزية املقربة حلركة االحتجاج.
اإ�صابات  اإ�صابتهم  اإث��ر  �صهداء   5 قليل  قبل  ارتقى  بيان  يف  اللجنة  واأعلنت 
مبا�صرة بر�صا�ص قنا�صة مبدينة االأبي�ص )عا�صمة والية �صمال كردفان يف 
و�صط البلد( بعد خروجهم يف موكب الثانويات ال�صلمي، م�صرية اإىل وجود 

عدد كبري من االإ�صابات بع�صها حرجة.
ومل تذكر اللجنة �صبب خروج التظاهرة لكّنها تاأتي ع�صية ا�صتئناف املجل�ص 
الع�صكري احلاكم وقادة حركة االحتجاج يف ال�صودان الثلثاء املفاو�صات حول 

االإعلن الد�صتوري املتعلق بت�صكيل حكومة مدنية يف املرحلة االنتقالية.
اإىل ذلك، و�صل اإىل القاهرة، اأم�ص االثنني، نائب رئي�ص املجل�ص الع�صكري 

ر�صمية  زي���ارة  دق��ل��و حميدتي، يف  ح��م��دان  ال�����ص��ودان، حممد  االن��ت��ق��ايل يف 
ت�صتغرق يوما واحدا.

والتقى نائب رئي�ص املجل�ص الع�صكري االنتقايل ال�صوداين الرئي�ص امل�صري 
عبد الفتاح ال�صي�صي الذي اأكد على املوقف اال�صرتاتيجي الثابت جتاه دعم 

وا�صتقرار واأمن ال�صودان و�صعبه.
بالرئي�ص  اجتماعه  خ��لل  دق��ل��و  ح��م��دان  حممد  اأول  الفريق  وا�صتعر�ص 

امل�صري تطورات املوقف احلايل يف ال�صودان.
واأفاد املتحدث با�صم اجلمهورية امل�صرية ب�صام را�صي باأن اللقاء تناول اأي�صا 
بع�ص جوانب العلقات الثنائية ويف مقدمتها م�صروعات الربط الكهربائي 

بني البلدين.
زيارة  نائب رئي�ص املجل�ص الع�صكري االنتقايل وقائد قوات الدعم ال�صريع 
دول���ة جنوب  اإىل ج��وب��ا عا�صمة  بها  ق��ام  اأخ���رى  ال��ق��اه��رة ج���اءت عقب  اإىل 

ال�صودان، ا�صتغرقت يومني بدعوة من الرئي�ص �صلفا كري ميارديت.

الأونروا تثمن منحة الإمارات .. 
وتوؤكد اأنها �ضريك مهم للوكالة

•• غزة-وام:

االأدنى  ال�صرق  يف  الفل�صطينيني  اللجئني  وت�صغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  اأ�صادت 
االأونروا بدعم دولة االإمارات امل�صتمر ل� االأونروا لتمكينها من تقدمي خدماتها الأكرث من 

خم�صة مليني فل�صطيني يعانون اأو�صاعا اإن�صانية �صعبة.
التزامها  اإط��ار  االأون���روا يف  ل�  اأمريكي  دوالر  50 مليون  االإم���ارات  دول��ة  تقدمي  وثمنت 
بدعم ال�صعب الفل�صطيني حيث تهدف املنحة اإىل دعم الوكالة لتقدمي امل�صاريع ال�صحية 
الربامج  وتنفيذ  ال�صعيفة  والفئات  واالأطفال  االأمهات  الفل�صطينيني وخا�صة  للجئني 
التعليمية للطلب والطالبات ل�صمان ح�صولهم على حقوقهم من التعليم، م�صرية اإىل 
اأدى دعمها  اأن االإم��ارات تعد �صريكا مهما للوكالة وهي واح��دة من جهات مانحة قليلة 
على مر العقود اإىل امل�صاهمة يف قدرة الوكالة على القيام مبهامها . واأثنى املفو�ص العام 
للأونروا بيري كرينبول على هذا الدعم املميز من قبل االإمارات .. وقال : يف وقت نعاين 
فيه من �صغوط �صديدة على الوكالة فاإن ال�صخاء الهائل لدولة االإم��ارات ير�صل ر�صالة 

وا�صحة مفادها اأن الجئي فل�صطني لي�صوا لوحدهم.       )التفا�صيل �ص2(

•• لندن-وكاالت:

اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي، مايك بومبيو، 
اأم�����ص اأن وا���ص��ن��ط��ن ت��در���ص م��ع ل��ن��دن اآل��ي��ة ملنع 

طهران من اختطاف الناقلت.
واع��ت��رب ال���وزي���ر االأم���ريك���ي، خ���لل كلمة ل��ه يف 
وا�صنطن، اأن اإيران هي الراعي االأكرب للإرهاب، 

واأن لديها القدرة على تطوير �صلح نووي.
اأن  االإيرانيني واحلوثيني  اإن على  بومبيو  وقال 
اإذا ما كانوا �صي�صتمرون يف عرقلة احلل  يقرروا 

يف اليمن.
اإيران  التي فر�صناها على  العقوبات  اأن  واأ�صاف 

حدت من االأموال الطائلة التي تدخل اإليها.
هذا واأعلنت وزارة الدفاع الربيطانية، ام�ص، اأن 
اإىل اخلليج  دن��ك��ان و�صلت  اإ���ص  اإم  اإت�����ص  امل��دم��رة 
العلم  ترفع  التي  ال�صفن  عبور  ملواكبة  العربي، 

الربيطاين، و�صط ت�صاعد التوتر مع اإيران.
وي����اأت����ي االإع�������لن ال���ربي���ط���اين ب��ع��دم��ا حتدثت 
اإر�صال  نية لندن  �صكاي نيوز عن  ل�صبكة  م�صادر 
�صتتمركز  حيث  اخلليج،  اإىل  ال��ق��وات  من  مزيد 
يف البحرين، �صمن اجلهود الربيطانية الرامية 
لتاأمني امللحة البحرية التي تهددها اعتداءات 

اإيران.
ال�صفن  ملواكبة  امل��دم��رة  بن�صر  لندن  اأم���رت  وق��د 
يف  اإي���ران  احتجزت  حيث  هرمز،  مل�صيق  العابرة 
وقت �صابق من ال�صهر احلايل �صفينة ترفع العلم 

بال  بريطانيا  و�صفتها  عملية  يف  ال��ربي��ط��اين 
االأ�صبوع  اأعلنت  قد  بريطانيا  وكانت  �»قر�صنة«. 
املا�صي اأنها تخطط لت�صكيل قوة بقيادة اأوروبية 
ال  اأنها  اأك��دت  اأنها  اإال  البحري،  ال�صحن  حلماية 

ت�صعى للدخول يف مواجهة مع اإيران.
وط��ل��ب��ت ل��ن��دن م���ن ال�����ص��ف��ن ال��ت��ي ت��رف��ع العلم 
ال��ربي��ط��اين اإب��لغ��ه��ا مب��واق��ي��ت ع��ب��وره��ا مل�صيق 
هرمز، وقد واكبت اإت�ص اإم اإ�ص مونرتوز بالفعل 
عبور،  رح��ل��ة   20 خ���لل  ���ص��ف��ي��ن��ة جت���اري���ة   35

بح�صب البحرية امللكية الربيطانية.

واالأح�������د، ع����رّب وزي����ر ال���دف���اع ال���ربي���ط���اين، بن 
واال����ص، يف ب��ي��ان ع��ن ارت��ي��اح��ه الأن اإت�����ص اإن اإ�ص 
اإت�ص  توؤديه  الذي  املتقن  العمل  �صتوا�صل  دانكان 
اإ�ص مونرتوز التي ت�صهم يف حماية هذا املمر  اإم 

الرئي�صي، وفق ما نقلت وكالة فران�ص بر�ص.
الدفع باجتاه  نوا�صل  واال����ص: يف حني  واأ���ص��اف 
ح��ل دب��ل��وم��ا���ص��ي يتيح جم���ددا ال��ع��ب��ور م��ن دون 
يف  امللكية  البحرية  �صت�صتمر  ع�صكرية،  مواكبة 
توفري احلماية لل�صفن الربيطانية اإىل اأن ي�صبح 

ذلك واقعا.

اجلي�س الليبي يقطع اإمدادات 
امللي�ضيات بني طرابل�س وم�ضراته

•• بنغازي-وكاالت:

اأعلن املتحدث با�صم اجلي�ص الوطني الليبي اللواء اأحمد امل�صماري، اأن قوات 
اجلي�ص قطعت طريق االإمداد الرئي�صي بني طرابل�ص وم�صراتة. 

بع�ص  �صحب  مت  اأن��ه  االإخبارية،  اأفريقيا  بوابة  ملوقع  ت�صريحات  يف  واأ�صاف 
وحدات اجلي�ص من حماور يف طرابل�ص حفاظاً على �صلمة املدنيني.

واأو�صح اأن خطة اجلي�ص لدخول العا�صمة طرابل�ص جتري كما هو خمطط. 
ي�صار اإىل اأن �صلح اجلو الليبي نفذ غارة على مع�صكر النقلية جنوب طرابل�ص، 
الذي يقطع  ُبوللي، اجلربويل  الَقَره  اإىل طريق  حيث و�صلت قوات اجلي�ص 
باملقاتلني من م�صراتة  الرئي�صية للإمداد  القاعدة  املوا�صلت بني  خطوط 

اإىل طرابل�ص. وكان امل�صري خليفة حفرت، �صنحتفل بتحرير طرابل�ص قريبا.

ب�صبب هذه امللف�ت :
�ضهر الع�ضل بني ترامب 

وبوري�س قد يذهب مع الريح
•• الفجر - خرية ال�شيباين

اإال  وان�صجام جيد،  توافق  الرجلني يف حالة  اأن  رغم 
كبري  اخ��ت��لف  وه��ن��اك  الت�صابه،  ع��ن  بعيدان  اأنهما 
بينهما. هذا ما يخل�ص اليه ال�صحفي والكاتب مارك 
رو�ص، الذي ترتبط كتاباته ب�صكل رئي�صي باملوؤ�ص�صات 
يف  الربيطانية،  وامللكية  �صاك�ص(  )غولدمان  املالية 

حوار ل�صحيفة اتلنتكو الفرن�صية.
وعهد  حياة  الثانية:  اإليزابيث  كتاب  موؤلف  ورو���ص 
وكتاب اإليزابيث الثانية: امللكة االأخرية عن دار ن�صر 

املائدة امل�صتديرة.
* هناك العديد من اأوجه ال�صبه بني بوري�ص جون�صون 
بني هذين  اجلمع  میكننا حقاً  ترامب، هل  ودونالد 

ال�صيا�صيني؟            )التفا�صيل �ص10(

ي�ضرب  ال���دويل  التحالف 
الزور  دير  يف  داع�ضية  خلية 

•• بريوت-اأ ف ب:

ق��ت��ل خ��م�����ص��ة ع��ن��ا���ص��ر م���ن تنظيم 
داع�ص االإره��اب��ي ج��راء غ��ارة �صّنها 
وا�صنطن  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
اأعلن  م���ا  وف����ق  ����ص���وري���ا،  ����ص���رق  يف 
متحدث باإ�صمه االإثنني، هي االأوىل 
منذ اإعلن الق�صاء على »اخللفة« 

املزعومة قبل اأربعة اأ�صهر.
وقال املتحدث با�صم التحالف �صكوت 
راول��ي��ن�����ص��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص بر�ص 
»���ص��ّن��ت ق���وات ال��ت��ح��ال��ف غ���ارة على 
خلية ل��داع�����ص ق��رب ال��ب�����ص��رية« يف 
ال�صرقي.  ال�صمايل  الزور  ريف دير 
واأدت الغارة ليل االإثنني اإىل مقتل 
خم�صة اإرهابيني لعبوا دوراً اأ�صا�صياً 
يف ت�صهيل الهجمات يف املنطقة �صد 
القوات االأمنية واملدنيني االأبرياء، 

وفق راولين�صن.
ال���غ���ارة، وف���ق املر�صد  وت���ع���ّد ه���ذه 
ال�صوري حلقوق االإن�صان، اأول غارة 
�صرق  منطقة  يف  التحالف  ي�صّنها 
ال��ف��رات منذ اع��لن دح��ر التنظيم 

من اآخر جيوبه قبل اأربعة اأ�صهر.

الرئي�ص امل�صري خلل ا�صتقباله نائب رئي�ص املجل�ص الع�صكري االنتقايل ال�صوداين   )وام(
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات وال�ضعودية تدعمان م�ضروعا اأمميا لتح�ضني �ضبل املعي�ضة للأ�ضر اليمنية

•• اأبني-وام:

مل�صروع  م�صرتكا  دعما  ال�صعودية  العربية  واململكة  االإم���ارات  دول��ة  قدمت 
“الدعم الطارئ لتح�صني �صبل املعي�صة للأ�صر االأكرث �صعفا” يف حمافظة 
اأبني اليمنية الذي نفذته منظمة االأغذية والزراعة “الفاو” وا�صتفاد منه 
ال�صوؤون االإن�صانية  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  4200 �صياد وذلك عرب مكتب 
قيادة  من  وباإ�صراف  امليدانية  الطبية  املوؤ�ص�صة  مع  وبال�صراكة  “اأوت�صا” 

ال�صلطة املحلية.
وحممد  اأب��ني،  مبحافظة  املحلي  املجل�ص  ع��ام  اأم��ني  احلامد  مهدي  ود�صن 
�صيد  م��دخ��لت  ت��وزي��ع  ب��امل��ح��اف��ظ��ة،  ال�صمكية  امل�����ص��ائ��د  ع���ام  م��دي��ر  �صعيد 

امل�صروع.  �صمن  وخنفر  زجن��ب��ار  مديريتي  يف  امل�صتفيدين  على  االأ���ص��م��اك 
الطبية  امليدانية  املوؤ�ص�صة  وامل�صاريع يف  الربامج  وقالت متنى عبيد مديرة 
يف املحافظة اإن املوؤ�ص�صة ت�صتهدف دعم �صيادي مديريتي زجنبار وخنفر ب� 
1400 �صبك �صيد، و 1400 عازلة، �صمن امل�صروع اخلام�ص الذي تنفذه 

املوؤ�ص�صة يف اأبني.
االإمارات  دول��ة  تقدمه  ال��ذي  امل�صرتك  ال��دع��م  �صمن  امل�صاريع  ه��ذه  وت��اأت��ي 
من  �صل�صلة  اإط��ار  ويف  الدولية  املنظمات  عرب  ال�صعودية  العربية  واململكة 
امل�صاريع االن�صانية والتنموية التي تهدف اإىل حت�صني م�صتوى دخل املعي�صة 
لدى �صكان املناطق التي ت�صررت من احلرب التي ت�صنتها ملي�صيات احلوثي 

االيرانية يف اليمن.

حممد بن زايد على درب زايد يف العناية 
بال�ضيد والفرو�ضية وحماية الطبيعة

•• اأبوظبي-وام:

على درب وخطى املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب 
البيئة االأول  العامل ورجل  اأبرز حماة الطبيعة يف  اأحد  اهلل ثراه 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  می�صي 
رعاية  يف  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ريا�صات ال�صيد والفرو�صية اإمیانا من �صموه باأهمية ال�صيد 
والفرو�صية يف تر�صيخ مفاهيم العراقة واالأ�صالة االإماراتية 
اأواله  واإرث االآب��اء واالأج��داد وانطلقا من االهتمام الذي 
والفرو�صية  ب��ال�����ص��ق��ور  ال�����ص��ي��د  ل��ري��ا���ص��ة  زاي����د  ال�����ص��ي��خ 
والغنية  املتنوعة  املحلية  البيئة  واحلفاظ على مقومات 
وطنيا  م���وروث���ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب��ه��ا  وال��ت��ع��ري��ف  وتنميتها 

مهما. 
ال�����ص��ي��د وال��ف��رو���ص��ي��ة �صفحة  و���ص��ط��رت ري���ا����ص���ات 
بيئة  ن�صاأ يف  �صموه حيث  �صرية  مهمة من �صفحات 
تفي�ص باالأ�صالة وموروث ال�صقارة واأخلق رجال 
كبريا  ج���زءا  �صكل  م��ا  وه��و  وفرا�صتهم  ال�����ص��ح��راء 
جليا  وانعك�ص  ال�صقارة  م��ع  احل��اف��ل  تاريخه  م��ن 
على جهود �صموه البارزة ورعايته للرتاث الثقايف 
واحلفاظ على التقاليد االأ�صيلة لدولة االإمارات. 
و�صجع  امل�صتدام  ال�صيد  م��ب��ادئ  �صموه  تبنى  وق��د 
على ا�صتخدام ال�صقور املكاثرة يف االأ�صر بديل عن 
ال�صقور الربية وبحلول عام 2002 اأ�صبح �صقارو 
ال�صقور  ع��ل��ى   90% بن�صبة  ي��ع��ت��م��دون  االإم�����ارات 
املكاثرة يف االأ�صر ما جعل االإمارات البلد العربي االأول 
يتم  التي  ال�صقور  ا�صتخدام  على  يعتمد  اأ�صبح  ال��ذي 

اإكثارها يف االأ�صر يف ريا�صة ال�صيد بال�صقور. 
وت��ن��ب��ث��ق روؤي����ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
الفطرية  واحل��ي��اة  البيئة  على  املحافظة  يف  نهيان  اآل 
بن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  روؤي����ة  م��ن  ذل���ك  م�صتلهمة 
�صموه  ثراه” حيث عمل  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
البيولوجي  وال��ت��ن��وع  البيئية  اال���ص��ت��دام��ة  تعزيز  على 
على  احل��ف��اظ  يف   2021 االإم������ارات  روؤي����ة  لتحقيق 
ال��ب��ي��ئ��ة وم����وارده����ا ال��ث��م��ي��ن��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى احلياة 
الربية ويظهر ذلك جليا يف قرار �صموه عام 2008 
للمحافظة على  زاي���د  ب��ن  ���ص��ن��دوق حممد  ب��اإن�����ص��اء 
حماية  جهود  يف  امل�صاهمة  بهدف  احلية  الكائنات 
االأن�������واع واإث�������راء ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي وال���ت���وازن 
واإعادة  االأن��واع  انقرا�ص  دون  واحليلولة  احليوي 
التوازن البيئي للطبيعة وتقدمي امل�صاعدة املادية 
واملخت�صني،  وال��ب��اح��ث��ني  للعلماء  واللوج�صتية 
مع  الدوليني  والتعاون  للت�صال  اآلية  واإن�صاء 
���ص��واء كانت  امل�����ص��رتك  اجل��ه��ات ذات االه��ت��م��ام 
حكومية اأو منظمات دولية اأو منظمات جمتمع 
ودعم  بذلك،  معنية  فردية  موؤ�ص�صات  اأو  م��دين 
جهود حماية االأنواع وتكرمي ال�صخ�صيات العاملة 

يف اإثراء هذا املجال علميا واأكادمیيا. 
ويبذل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان من خلل رئا�صة 
بارزة  ج��ه��ودا  احل��ب��ارى  على  للحفاظ  ال���دويل  ال�صندوق  اإدارة  جمل�ص 

مبثابة مكتبة متكاملة من الرتاث الفريد من الوثائق واملراجع العلمية 
لتاريخ ال�صقارة متاحة جلميع املخت�صني واملهتمني بال�صقارة. 

اأك���رث من  اإط���لق  ال�صقور” يف  الإط���لق  زاي���د  ال�صيخ  “برنامج  وجن��ح 
اإطلق  الإع���ادة  برناجمه  �صمن  وال�صاهني  احل��ر  �صقور  م��ن   1900
من  اأك��رث  باإنتاج  ق��ام  كما  لها،  الطبيعية  البيئات  يف  الربية  ال�صقور يف 

�صقر يف االأ�صر لتخفيف ال�صغط على �صقور الربية.   3500
كما مت افتتاح مدر�صة حممد بن زايد لل�صقارة وفرا�صة ال�صحراء التي 
تعترب املدر�صة االأوىل من نوعها على م�صتوى العامل والتي اأ�ص�صت من 
والتعريف  الن�صء  يف  العربية  لل�صقارة  ال�صحيحة  املبادئ  غر�ص  اأج��ل 
اجلزيرة  و�صبه  االإم����ارات  يف  العربية  لل�صقارة  امل��ت��ف��ردة  باخل�صائ�ص 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��وط��ن��ي وال��ع��امل��ي والرتويج 
ت�صهل  العربية وتقدمیها بطريقة ممتعة  لل�صقارة  امل�صتدامة  للتقاليد 

على اأبنائنا تعلم وع�صق هذا االإرث. 
اأول موؤمتر للحفاظ على احلبارى  االإم��ارات  ا�صت�صافت دولة  اإىل ذلك 
على م�صتوى العامل، جمع وزراء وم�صوؤولني میثلون 17 دولة تقع �صمن 
نطاق انت�صار احلبارى الذي میتد من املغرب اإىل منغوليا ملناق�صة الطرق 
التي میكن التعاون من خللها للحفاظ على هذه االأنواع عرب نطاقها. 
كما مت اإطلق �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الطيور اجلارحة، 
بتمويل مبدئي قدره 20 مليون دوالر اأمريكي، لتنفيذ م�صاريع املحافظة 
على ال��ط��ي��ور اجل��ارح��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��رك��اء الدوليني 
البيئة وال�صياحة  والوطنيني، والذي وقع على مذكرة تفاهم مع وزارة 
املنغولية، يوم 27 فرباير 2019 ملعاجلة م�صكلت ارتفاع عدد حاالت 
التحتية  البنية  يف  بالكهرباء  �صعقها  نتيجة  اجل��ارح��ة  الطيور  نفوق 
ل�صبكات التوزيع الكهربائية يف منغوليا.  ومبقت�صاها يتوىل ال�صندوق 
قيادة عمليات حتديث �صبكات توزيع الكهرباء عن طريق التمويل املبا�صر، 

وتاأمني املعدات اللزمة لل�صركات املوؤهلة لل�صطلع بعملها. 
النطلقة  االإم���ارات  دول��ة  ت�صتعد  التوجه  وه��ذا  النهج  لهذا  وا�صتكماال 
الدورة ال� 17 من معر�ص اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 2019 
مفاهيم  لرت�صيخ  معا   “ �صعار  حت��ت  املقبل  اأغ�صط�ص   31 اإىل   27 يف 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  امل�صتدام” برعاية  ل�صيد 
ن��ادي �صقاري االإم���ارات، وال��ذي بات  احلاكم يف منطقة الظفرة، رئي�ص 
العاملية  املعار�ص  خارطة  على  ب��ارزة  وحمطة  الثقايف  للرتاث  مهرجانا 
املتخ�ص�صة يف هذا املجال، ملا يتميز به من اأن�صطة تر�صخ مفاهيم ال�صيد 
والتقاليد  ال��رتاث  على  احلفاظ  ا�صرتاتيجية  وت�صجع  وتدعم  امل�صتدام 

والقيم االأ�صيلة التي تتميز بها دولة االإمارات. 
وقد ت�صرفت الن�صخة املا�صية من املعر�ص بزيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�صلحة، حيث اطلع �صموه خلل الزيارة على م�صاركات عدد من االأجنحة 
وال�صركات الوطنية واالأجنبية التي تعر�ص اأحدث التقنيات وامل�صتلزمات 

واالأ�صاليب امل�صتخدمة يف ال�صيد والفرو�صية. 
اإىل امل�صاركني  امل��ع��ر���ص  اأج��ن��ح��ة  ���ص��م��وه خ���لل ج��ول��ت��ه يف  ا���ص��ت��م��ع  ك��م��ا 
الدويل  والثقايف  الرتاثي  امللتقى  هذا  اأهمية  اأك��دوا  الذين  والعار�صني 
والفرو�صية  ال�صيد  ريا�صات  حمبي  من  ال���زوار  اآالف  ي�صتقطب  ال��ذي 
املع���������ر�ص يج�صد جانبا مهما  اأن  �ص����موه  يف دول املنطقة والعامل، واأكد 
من العراقة واالأ�صالة االإماراتية والعربية واإرث االآباء واالأج��داد الذي 
ال��������ذي  االهتمام  اإىل  م�صريا  عليه،  املحافظة  على  ونحر�ص  به  نفاخر 
 “ ث��راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان  �صلطان  زاي��د بن  ال�صيخ  له  املغفور  اأواله 
البيئة  مقومات  على  واحلفاظ  والفرو�صية  بال�صقور  ال�صيد  بريا�صات 
املحلية املتنوعة والغنية وتنميتها والتعريف بها باعتبارها موروثا وطنيا 

هاما. 

ال�صيخ  ل��ه  املغفور  بتوجيهات  اق��ت��داء  احل��ب��ارى،  على طائر  احل��ف��اظ  يف 
اآل نهيان رحمه اهلل والتي بداأها يف ال�صبعينيات، حني  زايد بن �صلطان 
واملحافظة  لل�صقارة  االأول  العاملي  »املوؤمتر  اأبوظبي  العا�صمة  احت�صنت 
على الطبيعة« يف مدينة اأبوظبي اأواخر عام 1976، ثم توجيه ال�صيخ 
االأ�صر يف  االآ�صيوية يف  باإطلق برنامج الإكثار احلبارى  زايد رحمه اهلل 

حديقة حيوان العني عام 1977 . 
عرى  تر�صيخ  يف  اال�صرتاتيجي  ونهجه  ال�صاملة  �صموه  روؤي���ة  وجنحت 
 2006 ع��ام  تاأ�ص�ص  وال��ذي  احل��ب��ارى  للحفاظ على  ال��دويل  ال�صندوق 
وحمايته  احلبارى  طائر  على  احلفاظ  برامج  لقيادة  �صموه  من  بقرار 
�صمان  مع  الطويل؛  امل��دى  على  اأع��داده  وا�صتدامة  الطبيعية،  بيئته  يف 
العربية  الرتاثية  التقاليد  اأح��د  يعد  ال��ذي  ال�صقارة  ت��راث  ا�صتمرارية 
واالإن�صانية االأ�صيلة، حيث يندرج حتت اإدارة ال�صندوق الدويل للحفاظ 
ع��ل��ى احل��ب��ارى ك��ل م���ن  امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ب��ح��وث ال��ط��ي��ور - �صويحان، 
االإمارات مركز االإمارات لتنمية احلياة الفطرية - اململكة املغربية، مركز 
ال�صيخ خليفة الإكثار احلبارى – كازاخ�صتان، مركز ال�صيخ خليفة الإكثار 

احلبارى - �صيح ال�صلم االإمارات. 
اإكثار احلبارى يف لعب دور يف اإنتاج اأكرث من 420 األف  وجنح برنامج 
األ��ف طائر يف مناطق االنت�صار   300 اأك��رث من  طائر حبارى، واإط��لق 
الطبيعية، بالتوازي مع جهود تنظيم ال�صيد بال�صقور .. كما مت توفري 
اأكرث من 58 األف طائر لل�صقارة خلل االأعوام اخلم�صة ع�صرة ال�صابقة 
للق�صاء على تهريب احلبارى بطريقة غري �صرعية، حيث ي�صهم ال�صيد 
بال�صقور على احلبارى املكاثرة يف االأ�صر يف تخفيف ال�صغط على اأعداد 
احلبارى الربية وتقلي�ص املخاطر ال�صحية الناجمة عن تهريب الطيور، 

لي�صبح اليوم ال�صندوق جهة عاملية رائدة يف املحافظة على االأنواع. 
وبف�صل جهود �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، الرئي�ص 
 « اجلارحة  الطيور  على  واملحافظة  لل�صقارة  العاملي  للحتاد  الفخري 
IAF« يف جمال حماية الرتاث وحر�صه على التوازن البيئي واهتمامه 
االإم��ارات مكانة مرموقة يف  ال�صيد والفرو�صية ر�صخت دولة  بريا�صات 
هذا املجال حيث جنحت االإمارات يف م�صعاها لت�صجيل ال�صقارة يف منظمة 
االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »اليون�صكو« حيث ح�صلت ال�صقارة 
يف عام 2010 على اعرتاف عاملي كرتاث ثقايف اإن�صاين با�صتيفائها كافة 
يف  واأدرج  ومتميزا،  اأ�صيل  تراثا  باعتبارها  الدولية  واملعايري  ال�صروط 

القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للب�صرية. 
التن�صيقية  للهيئة  ال��ع��ام��ة  ل�”االأمانة  م��ق��را  االإم����ارات  اخ��ت��ي��ار  مت  كما 
لل�صندوق العاملي للحفاظ على الطبيعة ل�صون املها العربي” باالإ�صافة 
اإىل اختيارها ملن�صب رئا�صة “جماعة ال�صلحف البحرية” ملنطقة غرب 
“االحتاد العاملي حلماية الطبيعة” تقديرا  املحيط الهندي، التي تتبع 
ل��دوره��ا يف جم��ال حماية االأن����واع امل��ه��ددة ب��االن��ق��را���ص م��ن ال�صلحف 
البحرية.  كما فازت االإمارات برئا�صة االحتاد العاملي لل�صقارة واملحافظة 
فعاليات  ا�صت�صافتها  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   »IAF« اجل��ارح��ة  ال��ط��ي��ور  على 
الدورة ال�صاد�صة من القمة العاملية للمحيطات التي تعقد للمرة االأوىل 
يف ال�صرق االأو�صط يف اأكرب دورة لها منذ انطلقها باالإ�صافة اإىل تنظيم 
والذي  للبيزرة  ال��دويل  ال�صداقة  مهرجان  من  ن�صخ  اأرب��ع  وا�صت�صافة 
بح�صور  بلدا،   90 میثلون  وباحث  �صقار   700 من  اأك��رث  فيه  ي�صارك 
منظمات دولية تعنى بال�صقارة والبيئة و�صون الرتاث.  ويف ال�صياق ذاته 
يتم تنظيم معر�ص اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية �صنويا طوال 16 
عاما لي�صبح اأكرب معر�ص لل�صيد والفرو�صية واحلفاظ على الرتاث كما 
لتوثيق وحفظ  االأو�صط  ال�صرق  ال�صقارة يف  اأر�صيف  اإطلق م�صروع  مت 
اإحياء  واإع����ادة  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  يف  بال�صقور  لل�صيد  امل��ك��ت��وب  ال���رتاث 
ليكون  العربية،  ال�صقارة  حول  القدمیة  التاريخية  باملوؤلفات  االهتمام 

الأونروا تثمن منحة الإمارات .. وتوؤكد اأنها �ضريك مهم للوكالة
•• غزة-وام:

يف  الفل�صطينيني  اللجئني  وت�صغيل  الإغ��اث��ة  املتحدة  االأمم  وكالة  اأ���ص��ادت 
ال�صرق االأدن��ى االأون��روا بدعم دولة االإم��ارات امل�صتمر ل�  االأون��روا لتمكينها 
اأو�صاعا  يعانون  من تقدمي خدماتها الأكرث من خم�صة مليني فل�صطيني 
ل�  اأمريكي  50 مليون دوالر  اإن�صانية �صعبة. وثمنت تقدمي دولة االإم��ارات 
االأونروا يف اإطار التزامها بدعم ال�صعب الفل�صطيني حيث تهدف املنحة اإىل 
وخا�صة  الفل�صطينيني  للجئني  ال�صحية  امل�صاريع  لتقدمي  الوكالة  دع��م 

للطلب  التعليمية  الربامج  وتنفيذ  ال�صعيفة  والفئات  واالأطفال  االأمهات 
اأن  اإىل  م�صرية  التعليم،  من  حقوقهم  على  ح�صولهم  ل�صمان  والطالبات 
االإمارات تعد �صريكا مهما للوكالة وهي واحدة من جهات مانحة قليلة اأدى 

دعمها على مر العقود اإىل امل�صاهمة يف قدرة الوكالة على القيام مبهامها .
واأثنى املفو�ص العام للأونروا بيري كرينبول على هذا الدعم املميز من قبل 
االإمارات .. وقال : يف وقت نعاين فيه من �صغوط �صديدة على الوكالة فاإن 
الجئي  اأن  مفادها  وا�صحة  ر�صالة  ير�صل  االإم���ارات  لدولة  الهائل  ال�صخاء 

فل�صطني لي�صوا لوحدهم.

م�صاعدة  يف  بعيدا  اال�صتثنائي  املايل  الدعم  هذا  :�صيذهب  املفو�ص  واأ�صاف 
االأون������روا ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ب��راجم��ه��ا ل��ع��ام 2019 ك��م��ا ه��و خمطط 
واخلدمات  والتعليم  االأول��ي��ة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جم���االت  يف  وحت��دي��دا  ل��ه 
االجتماعية وجميعها حيوية من اأجل حياة وكرامة الجئي فل�صطني وركيزة 

يف �صبيل اإح�صا�صهم باال�صتقرار .
ثقتها  املتحدة على  العربية  االإم���ارات  لدولة  االأون���روا ممتنة  : تظل  وق��ال 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  2018 عمل تربع  عام  املتجددين ففي  ودعمها 
50 مليون دوالر على متكني الوكالة من فتح مدار�صها  اال�صتثنائي مببلغ 

من  وجعل   2019-2018 الدرا�صي  للعام  مدرا�ص   708 عددها  البالغ 
االإمارات �صاد�ص اأكرب مانح يف ذلك العام.

واأ�صاف اأن االأون��روا مكلفة بتقدمي اخلدمات املنقذة للأرواح حلوايل 5،4 
مليون الجئ فل�صطيني م�صجلني لديها يف �صائر اأقاليم عملياتها اخلم�صة يف 
االأردن ولبنان و�صوريا وال�صفة الغربية مبا يف ذلك القد�ص ال�صرقية، وقطاع 
غزة وت�صتمل خدماتها على التعليم والرعاية ال�صحية واالإغاثة واخلدمات 
واالإقرا�ص  واحلماية  وحت�صينها  للمخيمات  التحتية  والبنية  االجتماعية 

ال�صغري.

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع ت�ضتقطب عددًا من 
الأطباء ال�ضت�ضاريني يف تخ�ض�ضات طبية حيوية

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ك�����ص��ف��ت 
امل���ج���ت���م���ع ع�����ن ج�������دول االأط�����ب�����اء 
�صهر  يف  مل�صت�صفياتها  ال��زائ��ري��ن 
وال��ذي ي�صم نخبة من  اأغ�صط�ص، 
وت�صمل  اال���ص��ت�����ص��اري��ني،  االأط���ب���اء 
جماالت خرباتهم، اأمرا�ص القلب 
الروماتيزم  اأم��را���ص  التداخلية، 
)ال����ذئ����ب����ة(، ج����راح����ة االأع�������ص���اب 
)التدخل املحدود جلراحة العمود 
الع�صبيه(،  واالإ���ص��اب��ات  ال��ف��ق��ري 
)املناعة  ال�������ص���دري���ة  االأم�����را������ص 
االأع�صاب  ج��راح��ة  واحل�صا�صية(، 

للأطفال )اأورام املخ والت�صنج(.

االأطباء  خ���دم���ات  م���ن  وي�����ص��ت��ف��ي��د 
اأغ�صط�ص  ل�������ص���ه���ر  ال�����زائ�����ري�����ن 
2019، املر�صى املراجعني يف عدة 
ومنها  ل��ل��وزارة،  تابعة  م�صت�صفيات 
بال�صارقة،  ال��ق��ا���ص��م��ي  م�صت�صفى 
وم�������ص���ت�������ص���ف���ى ع����ب����ي����داهلل ب����راأ�����ص 

اخليمة، وم�صت�صفى الفجرية. 
اأحمد  ���ص��ل��ط��ان  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
االأطباء  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال�����ص��ري��ف 
ال���زائ���ري���ن، ح��ر���ص ال������وزارة على 
اال�صت�صاريني  اخت�صا�صات  تنويع 
واختيار اأف�صل الكفاءات الطبية يف 
جماالت علجية عند اال�صتقطاب، 
متطلبات  م������ع  ي���ت���ن���ا����ص���ب  مب������ا 
م�صت�صفيات  يف  املر�صى  وحاجيات 

النتائج  اأف�صل  لتحقيق  ال����وزارة، 
من برنامج االأطباء الزائرين مبا 
الوزارة  ا�صرتاتيجية  م��ع  يتوافق 
لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية 
مبعايري  وامل���ت���ك���ام���ل���ة  ال�������ص���ام���ل���ة 

عاملية.
الزائرين  االأط��ب��اء  اأن  اإىل  م�صرياً 
ا�صتقطابهم  مت  اأغ�صط�ص  ل�صهر 
ال����رع����اي����ة  يف  رائ�����������دة  دول  م������ن 
ال�������ص���ح���ي���ة وم����ت����م����ي����زة ب���ك���ف���اءة 
على  وم��ن��ه��ا  ال��ط��ب��ي��ة،  منظومتها 
الواليات  احل�صر،  ال  املثال  �صبيل 
ا�صكتلندا،  االأم���ري���ك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة 
فنلندا، اململكة العربية ال�صعودية، 

اليابان.

�ضفارة الدولة يف لبنان تنظم جل�ضة نقا�س لوثيقة الأخوة الإن�ضانية
•• بريوت -وام:

امل��ت��ح��دة يف بريوت  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ���ص��ف��ارة  نظمت 
نقا�ص  جل�صة  املرمیية”  الر�صولية  احل��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حول وثيقة االإخوة االإن�صانية” خلل املخيم ال�صيفي الذي 
تقيمه احلركة يف دير ي�صوع الفادي - زحلة بعنوان “�صرقط 

قدا�صة«.
يف  الكعبي  فهد  ال�صيد  ب��االإن��اب��ة  ب��االأع��م��ال  القائم  و���ص��ارك 
املر�صد  ح�صور  يف  املخيم،  ط��لب  �صمت  التي  اجلل�صة  ه��ذه 
بول�ص جنيم  املطران غي  املرمیية  الر�صولية  العام للحركة 

وم�صوؤولة املخيم جويل فغايل كميد وح�صد من الفعاليات.
يدل  كما  “الوثيقة  ان  كلمته  يف  الكعبي  فهد  ال�صيد  وق��ال 
اأو مذهب بل  ا�صمها لي�صت حكرا على دين وال على طائفة 
ليتعاونوا  اأجمعني  الب�صر  بني  اىل  موجه  عاملي  اإع��لن  هي 
يف ما بينهم على نبذ االأحقاد والكراهية وليتطلعوا معا اىل 
م�صتقبل اأكرث ازدهارا وليعملوا معا على جعل العامل مكانا 
اأف�صل حلياة االن�صان مبا يتيح ن�صر ثقافة االحرتام املتبادل 

والعمل على اأ�صا�ص اأن اخللِق جميعا اإخوة«.
و�صدد على ان “هذه الوثيقة تعترب مدخل اأ�صا�صيا لتحقيق 
التع�صب  �صيا�صات  نبذ  على  يقوم  ال�صامية  االأه���داف  ه��ذه 

والتفرقة وتبني ثقافة احلواِر والتعاون امل�صرتك والتعارف 
اأن هذه املفاهيم  املتبادل. واإذا نظرنا اىل ما حولنا لوجدنا 
للتطرف  الراف�صني  النا�ص  من  املخل�صني  باجماع  حتظى 

واحلروب العبثية«.
ر�صالة  ن�صر  عاتقها  االم���ارات حملت على  دول��ة  اأن  واأو���ص��ح 
جهود  نتاج  الوثيقة  ه��ذه  وكانت  العامل  يف  واملحبة  ال�صلم 
القيادة االإماراتية الر�صيدة على اأر�ص االمارات التقى قدا�صة 
البابا فران�صي�ص و�صيخ االأزهر االمام اأحمد الطيب تكري�صا 
منهما لدوراالمارات وملوقعها العاملي الرائد وال�صاعي للخري 
دوما م�صريا اىل اأن هذه الوثيقة مل تكن وليدة اللحظة بل 
هي نتاج فكر ونهج الت�صامح الذي و�صعه املغفور له ال�صيخ 
ل�صيا�صة  ث��راه كركيزة  اآل نهيان طيب اهلل  �صلطان  زاي��د بن 
الدولة ولتعاطيها مع الق�صايا العاملية وحتديدا كل ما هو 
ال��دول��ة االأوىل على  ال��ي��وم  ان�صاين ول��ذل��ك جن��د االم����ارات 
م�صتوى العامل يف تقدمي امل�صاعدات االإن�صانية لدول عديدة 

بعيدا من اأي اعتبار ديني او عرقي او مذهبي.
 من جهته، اعرب املطران جنيم عن �صكره لقيادة االمارات 
االن�صانية  االخ��وة  وثيقة  بتوقيع  املتمثلة  املبادرة  هذه  على 
والتي تعترب االأوىل بتاريخ الب�صر، حيث انها مبثابة احلجر 
اأهمية  ن�صر  االم���ارات يف  دور  ي��وؤك��د  اجل��دي��د مم��ا  اال�صا�صي 

التعاي�ص بني جميع ابناء الب�صر.
 وراأى اأن “هذه الوثيقة االن�صانية حتتاج اىل ت�صافر جميع 
اجلهود حيث ال میكن اأن ت�صتمر �صيا�صات ال�صراعات والقتال 
واحلروب، فكل االأديان تدعو للتفاهم والتقارب بني جميع 

االأديان وال�صعوب«.
ون�صاطاتها  احل��رك��ة  دور  اىل  ف�����ص��ارت  ك��م��ي��د  ال�����ص��ي��دة  ام���ا 
تعزز  ال��ت��ي  ال�صامية  وم��ع��ان��ي��ه  ال�صيفي  امل��خ��ي��م  ومم��ي��زات 
ان  على  م�صددة  والطالبات  الطلب  اليها  يحتاج  مفاهيم 
ن�صر  اأج��ل  اإال مبادرة و�صعي جدي من  هو  ما  اليوم  “لقاء 
تعاليم الوثيقة وو�صعها مبتناول �صبيبة اليوم، ن�صاء ورجال 
الغد، وان ت�صكل لهم حافزا من اأجل تعزيز ثقافة االحرتام 

املتبادل«.
اال�صئلة  اث��ارة  من  والطالبات  الطلب  اجلل�صة  مكنت  وقد 
ال��وث��ي��ق��ة ودوره�����ا ف���ى بناء  ب�����ص��اأن  وط����رح االراء واالف���ك���ار 
امل��ج��ت��م��ع��ات وق��ي��ادت��ه��ا اىل ال����درب ال�����ص��ل��ي��م، و���ص��ط ترحيب 

ببنودها والنظرة التي عززتها.
الت�صامح”  “عام  ال�صيد الكعبي درع  ويف ختام الفعالية قدم 
لل�صيد  درع  ت�صليم  مت  كما   ، جنيم  بول�ص  غ��ي  امل��ط��ران  اىل 
و�صفارتها  االم����ارات  ل���دور  وت��ق��دي��ر  �صكر  ك��ع��رب��ون  الكعبي 

برعاية هذا الن�صاط ودعمه.
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اأخبـار الإمـارات

�ضلطان بن خليفة ي�ضهد تخريج دورتي املتطوعات التاأ�ضي�ضية واملتقدمة مبدر�ضة خولة الع�ضكرية
•• اأبوظبي-وام:

����ص���ه���د ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ ال����دك����ت����ور 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ص���ل���ط���ان 
ال�����ص��م��و رئي�ص  م�����ص��ت�����ص��ار ���ص��اح��ب 
دورتي  تخريج  حفل  ام�ص  ال��دول��ة 
واملتقدمة  التاأ�صي�صية  املتطوعات 
التي   2019 امل���دار����ص  ل��ط��ال��ب��ات 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  نظمتهما 
واالحتياطية يف مدر�صة خولة بنت 
يوليو   7 م��ن��ذ  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  االأزور 

اجلاري.
كما ح�صر احلفل عدد من ال�صيوخ 
وكبار �صباط القوات امل�صلحة وجمع 
من املدعووين واأقارب واأولياء اأمور 

الطالبات.
وق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ات خ���لل احلفل 
التدريبات  �صمل  ع�صكريا  ع��ر���ص��ا 
ال��دورت��ني من  التي تلقينها خ��لل 
التي  الع�صكرية  ال��ت��دري��ب��ات  ف��ن��ون 
جت�صد معاين االن�صباط وااللتزام 
وال������والء ل��ل��وط��ن .. وت�����ص��م��ن��ت “ 
االأ�صلحة  وت��رك��ي��ب  ف���ك  م���ه���ارات 
ومهارة  املبنية  املناطق  يف  والقتال 
“ بجانب  املعركة وال��ن��ار واحل��رك��ة 

عر�ص فقرة ريا�صة اجليوجيت�صو.
باإمكانات  �صموه عن فخره  واأع��رب 
االإم������ارات وك��ف��اءت��ه��ا وهمتها  اب��ن��ة 
من  حتقيقه  ت��وا���ص��ل  وم��ا  العالية 
متيز يف خدمة جمتمعها ووطنها..
خمتلف  يف  ت���ث���ب���ت  اأن����ه����ا  م�����وؤك�����دا 
على  اأنها  الوطني  العمل  جم��االت 

قدر الثقة وامل�صوؤولية.
االإمارات  دول��ة  �صموه حر�ص  واأك��د 
ب��ق��ي��ادة �صاحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
“ حفظه اهلل  الدولة  رئي�ص  نهيان 
“ على بناء �صخ�صية �صباب الوطن 
م���ن ال���ذك���ور واالإن�������اث م���ن خلل 
ت���ط���وي���ر م���ع���ارف���ه���م وت���ع���زي���ز قيم 
الوالء واالنتماء لهويتهم الوطنية 
وتنمية مداركهم وتر�صيخ منظومة 
لديهم  احلميدة  االأخلقية  القيم 
الإن�صاء  جديدة  خ��ربات  واإك�صابهم 

العام املقبل حتى اعتمد على نف�صي 
وا�صتطيع ان انظم حياتي«.

الطالبة املها بنت �صلطان بن خليفة 
ت�صارك  ال��ت��ي  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب���ن 
لل�صنة الثانية على التوايل بعد ما 
ومكت�صبات  مهارات  من  به  حظيت 
اأنها  اأك����دت  االأوىل  ال�����دورة  خ���لل 
ال�صيخ  ال�صمو  تتبع مقولة �صاحب 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
لي�صت  ب��لدن��ا  حماية  ب��اأن  امل�صلحة 
���ص��ن��ة ب��ل ف��ر���ص وت��ق��دم��ت بجزيل 
للقوات  العامة  القيادة  اإىل  ال�صكر 
امل�صلحة على تنظيمها لهذه الدورة 
بنف�صها يف  ثقتها  م��ن  ع���ززت  ال��ت��ي 
كافة املجاالت م�صرية اىل ان الدورة 
لطالبات  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال�����ص��ي��ف��ي��ة 
لبنات  كبرياً  املدار�ص، متثل حافزاً 
الوطن لينخرطن يف هذه الدورات 
وتعلمهن  خ��ربات��ه��ن  ت�صقل  ال��ت��ي 
الكثري من املهارات حلماية الوطن 
ورد اجلميل له، م�صرية اإىل اأنه من 
ال�صروري ا�صتثمار طاقات ال�صباب 
يف اأن�صطة وبرامج نافعة لل�صتفادة 

من مواهبهم.
البالغه  النعيمي  علي  مي  ب��دوره��ا 
مدر�صة  م��ن  �صنة   15 ال��ع��م��ر  م��ن 
“ التحقت  ام كلثوم بالعني فقالت 
بالدورة وتعلمت اأ�صياء كثريه منها 
مهارات امليدان وال�صرب وامل�صاه وفك 
وتركيب االأ�صلحة وانا م�صتعدة من 
والدخول  التدريبات  ملوا�صلة  االن 

يف الدورة العام املقبل«.

ال���دورة  ه��ذه  يف  ابنتي  م�صاركة   ..
لها،  ع��دة  فوائد  حققت  الع�صكرية 
اأ�صهمت ب�صكل كبري يف �صقل  حيث 
برامج  لها  وف��رت  كما  �صخ�صيتها، 
مهاراتها،  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  اأدت  ع����دة 
احلياة  معاي�صتها  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال���دور 
قواتنا  ب����ه  ت����ق����وم  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري 
هذا  و�صلمة  اأم��ن  ل�صون  امل�صلحة 

الوطن واحلفاظ على مكت�صباته«.
اما فاطمة را�صد علي والتي جاءت 
م��ن دب���ا ال��ف��ج��ريه ل��ت�����ص��ارك اختها 
ب��ال��ت��خ��رج فقالت  ال��ف��رح��ه  ع��ف��راء 
امل��ب��ادرات تعزز من  ه��ذه  مثل  “ان 
ال���والء وح��ب ال��وط��ن، واط��ل��ب من 
اول��ي��اء االم����ور اال ي��رف�����ص��وا رغبة 
مل��ث��ل تلك  ب��ن��ات��ه��ن يف االن�������ص���م���ام 
ابناءهم  ي�صجعوا  وان   ، ال�����دورات 
ان  بعد  ان��ه  للن�صمام...  وبناتهم 
راي���ت اخ��ت��ي وال��ت��غ��ري ال���ذي ح�صل 
فانني ارغب باالن�صمام للدورة ،يف 

اأجيال  تاأهيل مبكر الإع��داد  اإال  هي 
وطنية ترتقي بالوطن وتدافع عنه 

وحتافظ على ترابه.
الطالبة  وال��د  الكعبي  احمد  وق��ال 
�صنة   15 العمر  م��ن  البالغة  رمي 
مبدر�صة ناهل بالعني ، التي �صاركت 
يف  امل�صاركة  “انعك�صت  ال���دورة:  يف 
ابنتي  �صخ�صية  على  ال����دورة  ه��ذه 
ب�صكل كبري، كما قدمت لها العديد 
اأ�صهمت  التي  الهادفة  الربامج  من 
اإىل  باالإ�صافة  مهاراتها،  تنمية  يف 
م�صاهمتها يف تعليمها كيفية تنظيم 
ا�صتفادة  اأق�����ص��ى  وحت��ق��ي��ق  ال��وق��ت 
ممكنة منه، كما اأن امل�صاركة يف هذه 
ال��دورة كانت مبثابة فر�صة ذهبية 
الع�صكرية  احل���ي���اة  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف 
وال�������دور ال��ك��ب��ري وال��ع��ظ��ي��م ال���ذي 
�صبيل  يف  امل�صلحة  قواتنا  بها  تقوم 
الوطن  م����ق����درات  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
لن�صعر  وان�����ه  م��ك��ت�����ص��ب��ات��ه  و����ص���ون 
ان  ا�صتطعنا  ان  واالإع��ت��زاز  بالفخر 

�صعارهم  رج��ال  ورواي��ة عز �صاغها 
هن  االنتماء..وها  وقلوبهم  الوفاء 
بنات االإمارات ت�صموا همتهن عالية 

يف �صبيل جمد الوطن ورفعته ».
وال�����والء  امل��ح��ب��ة  ك���ل  واختتمت” 
االإم����ارات  ل��دول��ة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
اأننا   .. ال���ع���امل  ب��ه��ا  ن��ف��اخ��ر  ال���ت���ي 
اأ����ص���ح���اب ه��م��ة ال ن��ق��ب��ل ب��غ��ري عز 
قيادتنا  اهلل  عنوانا..حمى  الوطن 

وجعلهم ذخرا وعزا«.
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  اأن  ي��ذك��ر 
واالح��ت��ي��اط��ي��ة خ�����ص�����ص��ت ال�����دورة 
ال�����ص��ي��ف��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة امل����دار�����ص ممن 
التجربة  خ����و�����ص  يف  ي����رغ����ب����ون 
قوية  �صخ�صية  ل��ب��ن��اء  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
فاعلة..وي�صهم الربنامج التدريبي 
التطوعي يف تعزيز الروح الوطنية 
وخ����ل����ق ج���ي���ل ق��������ادر ع���ل���ى حتمل 

امل�صوؤولية واالعتماد على النف�ص.
اللتي  ال��ط��ال��ب��ات  اج���م���ايل  وب��ل��غ 
امل���ت���ط���وع���ات  ت�����درب�����ن يف دورت���������ي 

نغر�ص حب الوطن يف نفو�ص اأبنائنا 
الذين لبوا النداء«.

وقال عبداهلل احمد احلو�صني ويل 
امر الطالبة �صما ي�صتحق منا هذا 
اأب��ن��اءن��ا ونطور  ن��ر���ص��د  اأن  ال��وط��ن 
����ص���اأن دولتنا  ل��رف��ع  م���ن ق��درات��ه��م 
فاأبناوؤنا  حم��دد،  عمر  يف  يقف  وال 
اأجنزوا  قد  �صنة   14 اإىل   12 ذوو 
خلل الدورة الع�صكرية التطوعية 
والربامج  املتطلبات  كل  ال�صيفية 
اأهمية  التي �صملتها، واأدركوا مدى 
تعلم ال�صرب وحتمل امل�صوؤولية من 

اأجل وطن اآمن وم�صتقر.
املعمري  عائ�صة  قالت  جانبها  م��ن 
ول��ي��ة ام���ر ال��ط��ال��ب��ة م���رية غ���زوان 
ابنتي  “اإن  حتا  مدينة  �صكان  م��ن 
ومع االإعلن عن هذه الدورة كانت 
لديها رغبة كبرية يف امل�صاركة فيها، 
هذه  خو�ص  على  ك��ث��رياً  و�صجعتها 
احلياة  اأج���واء  ومعاي�صة  التجربة، 
والتزاماتها  بان�صباطها  الع�صكرية 
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الدورتني  م��ن��اه��ج  و���ص��م��ل  ط��ال��ب��ات 
وحركات  االأ���ص��ل��ح��ة  على  ال��ت��دري��ب 
واللياقة  واالم���داد  واالإدارة  امل�صاة 
البدنية واجليوجيت�صو واالإ�صعافات 
ومهارة  امل���ي���دان  وم���ه���ارة  االأول���ي���ة 
املبنية  املناطق  يف  والقتال  املعركة 

ومترين املبيت اخلارجي.
الدورة  اأمور خريجات  اأولياء  واأكد 
ال�صيفية الع�صكرية االأوىل لطالبات 
ف��وائ��د م�����ص��ارك��ة بناتهم  امل���دار����ص، 
يف ه��ذه ال����دورة، ودوره����ا يف تنمية 
�صخ�صياتهن  و���ص��ق��ل  م��ه��ارات��ه��ن 
والريادة  للقيادة  مبكراً  واإعدادهن 
ا�صتكمال  ع���ل���ى  ي��ن��ع��ك�����ص  مب�����ا   ،
م�صريتهن التعليمية بتميز وتفوق 
خدمة  يف  رئي�صي  ب��دور  وا�صطلع 
املتوا�صل  ال��دع��م  ظ��ل  يف  ال���وط���ن، 
الذي تقدمه قيادة الدولة الر�صيدة 
االإماراتية،  امل�����راأة  مت��ك��ني  مل�����ص��رية 
ما  ال�صيفية  ال��دورات  اأن  موؤكدين 

اأج���ي���ال م��وؤه��ل��ة ق����ادرة ع��ل��ى حتمل 
منيعا  ح�����ص��ن��ا  ت���ك���ون  امل�������ص���وؤول���ي���ة 

حلماية مكت�صبات الوطن.
وه����ن����اأ.. اخل���ري���ج���ات ومت���ن���ى لهم 
النجاح والتوفيق وموا�صلة تطوير 
مهاراتهن وقدراتهن مبا يخدمهن 
ال�����ص��خ�����ص��ي ويفيد  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

جمتمعهن ووطنهن.
والقت كل من �صما خليفة الرميثي 
كلمة  اجل���ن���ي���ب���ي  ح����م����د  وم��������رمي 
اخل���ري���ج���ات اأع���رب���ت���ا خ��لل��ه��ا عن 
�صكرهن وتقديرهن لقيادة الدولة 
فر�صة  لهن  اأتاحت  التي  احلكيمة 
التدريبيتني  الدورتني  يف  امل�صاركة 
مهارات  خللهما  اكت�صنب  اللتني 
“ ال���ت���ع���ام���ل  ����ص���م���ل���ت  م����ت����ن����وع����ة 
املعركة  وم�����ه�����ارة  االأ����ص���ل���ح���ة  م����ع 
واالإ�صعافات االأولية “ وغريها من 
التدريبات العملية التي تعزز الثقة 

بالنف�ص وت�صقل اإمكاناتهن«.
واأ�صافتا “ هي اإماراتنا حكاية جمد 

غينيا ال�ضتوائية تعفي مواطني الدولة 
من تاأ�ضرية دخول اأرا�ضيها

توحيد اإجراءات اأق�ضام جودة املواد يف بلديات اأبوظبي 
لت�ضهيل رحلة املتعاملني وتقدمي اأجود اخلدمات

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اتفاقية  دخ������ول  ام�������ص  ال�������دويل 
التاأ�صريات  م��ن  امل��ت��ب��ادل  االإع��ف��اء 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية غينيا اال�صتوائية حيز 
ال��ن��ف��اذ اع���ت���ب���ارا م���ن ي����وم االأح����د 
 .2019 ي���ول���ي���و   28 امل�����واف�����ق 
اأ�صبح  االتفاقية،  ه��ذه  ومب��وج��ب 
ب��اإم��ك��ان م��واط��ن��ي ال��دول��ة ال�صفر 
اال�صتوائية  غينيا  جمهورية  اإىل 
ب���دون  اأرا����ص���ي���ه���ا  اإىل  وال����دخ����ول 
تاأ�صرية م�صبقة، والبقاء فيها ملدة 

يوما.  90
اتفاقية  مب���وج���ب  ذل�����ك  وي����اأت����ي 
التاأ�صريات  من  املتبادل  للإعفاء 
ب�����ني ح���ك���وم���ة دول��������ة االإم�����������ارات 
وجمهورية  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 

ملنافذ  الو�صول  عند  تاأ�صرية  على 
جلمهورية  ال����دول����ي����ة  احل��������دود 
غينيا اال�صتوائية بعد �صداد ر�صوم 
البعثات  طريق  عن  اأو  التاأ�صرية، 
غينيا  جل���م���ه���وري���ة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة 
والبقاء  العامل،  ح��ول  اال�صتوائية 

فيها ملدة اأق�صاها 90 يوما.
وقال �صعادة اأحمد �صاري املزروعي، 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
حكومة  م��ب��ادرة  تعترب   : ال����دويل 
جمهورية غينيا اال�صتوائية باإعفاء 
مواطني دولة االإمارات من حملة 
الدبلوما�صية  ال�����ص��ف��ر  ج�������وازات 
تاأ�صريات  من  والعادية  واخلا�صة 
امل�����ص��ب��ق��ة اإجن������ازا مهما  ال���دخ���ول 
ي�صاف اإىل قائمة االإجنازات التي 
االإماراتية  الدبلوما�صية  حققتها 
بن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ب��ق��ي��ادة 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

يف  توقيعها  مت  اال�صتوائية،  غينيا 
مدينة ماالبو، بغينيا اال�صتوائية، 
2019م.  ي���ون���ي���و   28 ب���ت���اري���خ 
دولة  حكومة  ع��ن  االتفاقية  وق��ع 
االإم������ارات ���ص��ع��ادة ي��ع��ق��وب يو�صف 
احلو�صني، م�صاعد الوزير ل�صوؤون 
املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال����دويل، وع���ن حكومة 
جمهورية غينيا اال�صتوائية معايل 
�صيميون اأيونو اإ�صونو اأجني، وزير 

اخلارجية والتعاون.
ووف���ق���ا الت��ف��اق��ي��ة االإع����ف����اء، يحق 
الدبلوما�صية  اجل�����وازات  حل��م��ل��ة 
عن  ال�صادرة  اخلدمة   / اخلا�صة 
البلدين الدخول الأرا�صي البلدين 
والبقاء  م�����ص��ب��ق��ة  ت��اأ���ص��رية  ب����دون 
اأم��ا مواطنو  يوما.   90 مل��دة  فيها 
دول��ة االإم����ارات م��ن حملة اجلواز 
احل�صول  ل��ه��م  ف��ي��ح��ق  ال����ع����ادي، 

والتعاون الدويل .
واأ�صاف اأن هذا القرار جاء ترجمة 
البلدين  ب��ني  ال��ق��وي��ة  ل��ل��ع��لق��ات 
ال�����ص��دي��ق��ني، وال���ت���ي ب��ن��ي��ت على 
اأ�ص�ص التعاون امل�صرتك يف خمتلف 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املجاالت 

والتجارية.
اخلارجية  وزارة  وك����ي����ل  واأك��������د 
اإع����ف����اء  اأن  ال��������دويل  وال����ت����ع����اون 
تاأ�صرية  م����ن  ال����دول����ة  م���واط���ن���ي 
غينيا  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  ال����دخ����ول 
اال�صتوائية يعك�ص مكانة االإمارات 
تتمتع  وم��ا  الدولية  ال�صاحة  على 
ب��ه م��ن اح���رتام وث��ق��ة، كما يعك�ص 
اال�صتوائية  غينيا  حكومة  حر�ص 
العلقات  توثيق  على  ال�صديقة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  م���ع 
وت���ع���زي���ز امل�������ص���ال���ح امل�������ص���رتك���ة يف 

خمتلف املجاالت.

•• اأبوظبي-الفجر:

ملعايل  االإداري  ل��ل��ق��رار  جت�����ص��ي��دا 
فلح حممد االأحبابي رئي�ص دائرة 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
اأجنزت   2019 ل�صنة   )47( رقم 
توحيد  اأعمال  املتخ�ص�صة  اللجنة 
اإج�������راءات اأق�����ص��ام ج����ودة امل�����واد يف 
مدينة  بلدية   ( الثلثة  البلديات 
الظفرة  منطقة  بلدية  اأب��وظ��ب��ي، 
كانت  ،حيث  العني(  ،بلدية مدينة 
م���ه���ام ال��ل��ج��ن��ة ت��وح��ي��د اإج������راءات 
البلديات  يف  امل����واد  ج����ودة  اأق�����ص��ام 
ي�صهل  ال������ذي  ب��ال�����ص��ك��ل  ال����ث����لث 
وال�صري  املتعامل،  التوا�صل ورحلة 
اإج�����راءات م��وح��دة مب��ا ي�صمن  يف 
االأق�صام،كما  ه��ذه  العمل يف  ج��ودة 
واعتماد  ب�����اإع�����داد  ال���ف���ري���ق  ق�����ام 
خم���ط���ط ال���ع���م���ل���ي���ات  ع���ل���ى نظام 
توحيد  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ARIS

النماذج امل�صتخدمة.

مواد  االإل��ك��رتوين العتماد طلبات 
 .)IMAS( البنية التحتية

يف  امل��واد  ج��ودة  �صبط  عملية   .3
مواقع م�صاريع البنية التحتية.

مطابقة  من  التحقق  عملية   .4
للمنتجات  امل�صنعية  االخ��ت��ب��ارات 

وا�صتملت خطة توحيد االإجراءات 
على توحيد العمليات التالية: 

مقاويل  اع���ت���م���اد  اإج���������راءات   .1
الباطن.

البنية  م���واد  اع��ت��م��اد  طريقة   .2
النظام  با�صتخدام  وذل��ك  التحتية 

املوردة للم�صاريع.
و�صمن هذا االإطار متت التو�صية 
بع�صوية  دائ����م����ة  جل���ن���ة  ب���اإن�������ص���اء 
والبلديات  ال���دائ���رة  م��ن  ممثلني 
الثلثة للقيام مبهام حوكمة هذه 
االإجراءات املوحدة ب�صكل م�صتمر.
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اأخبـار الإمـارات

فاطمة بنت مبارك : اهتمامنا بالأم واأطفالها ل يتوقف و�ضن�ضتمر يف دعمهما
•• ابوظبي-وام:

العام  الن�صائي  االحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اأك��دت 
ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى  الرئي�صة  والطفولة  للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�صة 
يف  و�صن�صتمر  يتوقف  ال  واأطفالها  ب��االأم  اهتمامنا  ان  االأ�صرية  التنمية 

دعمهما النهما العن�صر اال�صا�صي واللبنة االوىل للمجتمع .
لتا�صي�ص  ع�صرة  ال�صاد�صة  الذكرى  مبنا�صبة  لها  كلمة  يف  �صموها  وقالت 
املجل�ص االأعلى للأمومة والطفولة الذي ي�صادف اليوم ان املجل�ص خطا 
ان�صائه وو�صع اال�صرتاتيجيات والربامج واخلطط  خطوات كبرية منذ 

طبيعية  بيئة  يف  ليعي�صوا  لهم  ال�صبل  وتي�صري  واطفالها  باالم  للنهو�ص 
وياخذوا  بثقة  امل�صتقبل  ن��ح��و  لينطلقا  امل��ع��وق��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دة  م��ري��ح��ة 

مواقعهم يف م�صرية التنمية يف البلد .
وذكرت �صموها ان املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان ال نهيان طيب اهلل 
ثراه هو من علمنا كيف نهتم باالم واطفالها وهو الذي كان يقول انهما 
ا�صا�ص املجتمع فان �صلحت االم والطفل �صلح باقي افراد املجتمع ولذلك 
نهجت القيادة الر�صيدة يف الدولة منهج القائد الراحل فو�صعت القوانني 

والقرارات التي تدعم االأم والطفل لبناء حا�صرهم وم�صتقبلهم .
وا�صارت �صمو اأم االمارات اىل ان ال�صنوات االخرية �صهدت تقدما كبريا يف 

تنفيذ الكثري من اخلطوات لرفع �صان االم والطفل حيث مت تخ�صي�ص 
جائزة الف�صل بحث يف جمال االمومة والطفولة وكانت يف البداية على 
العاملي  امل�صتوى  ه��ذه اجلائزة على  وق��د عممنا  االم���ارات  دول��ة  م�صتوى 
باعلن  توجيهاتنا  تنفيذ  والطفولة  للمومة  االعلى  املجل�ص  وت��وىل 
ا�صحاب  امهات  جمعية  تا�صي�ص  وكذلك  للطفال  اال�صت�صاري  املجل�ص 
الهمم /همة / كما ان�صئ مركز فاطمة بنت مبارك البحاث الطفل وكلفنا 
املجل�ص االعلى للمومة والطفولة للتعاون مع جامعة االمارات العربية 

املتحدة لل�صتفادة من جتارب اجلامعة يف هذا املجال .
ويهدف هذا املركز اىل تدريب الطلبة اخلريجني من اجلامعة واقامة 

تعاون و�صراكات ايجابية وتنمية وتطوير احتياجات الطفولة يف الدولة 
مبا يتفق مع اال�صرتاتيجية الوطنية للطفولة ون�صر التوعية بها لدى 
املجل�ص االعلى للمومة  ا�صتفادة  االإم��ارات وحتقيق  املعنيني يف جامعة 
جمال  يف  اجلامعة  جتريها  التي  وال��درا���ص��ات  االأب��ح��اث  م��ن  والطفولة 

االأمومة والطفولة.
واعربت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك عن املها بان يخطو املجل�ص 
الفرتة  خ��لل  االم���ام  اىل  مهمة  خ��ط��وات  والطفولة  للمومة  االع��ل��ى 
املقبلة لت�صب جميعها يف �صالح ابنائنا االطفال واخواتنا االمهات اللبنة 

اال�صا�صية للمجتمع.

�ضفري الدولة فى بكني : نتائج كبرية حققتها زيارة حممد بن زايد لل�ضني
•• بكني-وام: 

اك�������د �����ص����ع����ادة ع����ل����ي ع���ب���ي���د علي 
ال���ظ���اه���ري ���ص��ف��ري ال����دول����ة لدى 
ج��م��ه��وري��ة ال�����ص��ني ال�����ص��ع��ب��ي��ة ان 
النتائج التي حققتها زيارة �صاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اىل ال�صني كانت كبرية على كافة 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتويات 
بناء  ج��اءت  زي���ارة  فهي  والثقافية 
على نظرة ا�صت�صرافية للم�صتقبل.

وق����ال يف ح����وار خ��ا���ص م���ع وكالة 
اأنباء االمارات “وام” يف العا�صمة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  زي������ارة  ان  ب��ك��ني 
اكت�صبت  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
خ�صو�صية كبرية فهي ت�صتحق اأن 
تاريخية،  “دولة”  زي���ارة  ن�صميها 
بينها  من  االأ�صباب،  من  ملجموعة 

التوقيت الذي متت فيه.
اجندة  اأن  ال�صفري  �صعادة  وا�صاف 
بعد  ممتلئة  باتت  ال�صفارة  اعمال 

ال�صناعية  ال�����ث�����ورة  خم�����رج�����ات 
ت��ع��م��ل عليه  ال����راب����ع����ة، وه�����و م����ا 
ح���ك���وم���ة االإم�������������ارات م�����ن خ���لل 
اال�صرتاتيجيات  من  كبرية  حزمة 
للم�صرعات  “غدا21ً”  كربنامج 
االإم���ارات  وا�صرتاتيجة  التنموية 
للثورة ال�صناعية الرابعة، وغريها 
ال��ك��ث��ري. وا���ص��اف “ ث��م ي��ل��ي ذلك 
وثقافياً  تعليمياً  املجتمع  تهيئة 
مع  التعامل  من  لتمكينه  وفكرياً، 
وا�صتيعاب  احلديثة،  االأدوات  هذه 
اجل��دي��د مب��ا يحمله من  ال���واق���ع 
واعتياد  امل�صتحيل  حل��واج��ز  ك�صر 
لكل ما كان يعترب عجيبا وبالتايل 
ف�����اإن يف خم���رج���ات ه����ذه ال���زي���ارة 
القادمة  االأج��ي��ال  لطريق  متهيد 
االإم����ارات  دول���ة  مل�صتقبل  وت��اأم��ني 
اأو  ���ص��ي��ا���ص��ي��اً  اأو  اق��ت�����ص��ادي��اً  ����ص���واًء 
احلال  وبطبيعة  غ���ريه  اأو  علمياً 
ال�صعبية  ال�صني  جلمهورية  ك��ان 
خرجت  التي  املكا�صب  من  ن�صيب 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  زي�������ارة  م����ن  ب���ه���ا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 

كالعدد  م��ن��ه��ا  امل��ل��م��و���ص��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
االت��ف��اق��ي��ات املربمة  م���ن  ال��ك��ب��ري 
ال��ت��ي �صملت  ال��ت��ف��اه��م  وم���ذك���رات 
و�صتى  ال��ت��ع��اون  قطاعات  خمتلف 
جماالت احلياة، ال �صيما تلك التي 
االقت�صادي  املنتدى  متخ�صت عن 
ال���������ص����ي����ن����ي-االإم����ارات����ي وال������ذي 
ا�صتهدف تعزيز العلقات الثنائية 
يف املجاالت االقت�صادية والثقافية 
والتجارية ونقل التقنيات احلديثة 
والتعليم  اال���ص��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
الغذائي  واالأم����ن  البيئة  وح��م��اي��ة 
من  كان  الكثري.براأيي...  وغريها 
اأه����م ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال����زي����ارة، اتفاق 
القيادتني  ب��ني  ال�����ص��ادق��ة  ال��ن��واي��ا 
امل�صتدامة  التنمية  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
بكافة تفا�صيلها، وتو�صعة جماالت 
ال�صاملة  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
ال��ت��ي م��ث��ل��ت ن��ق��ط��ة ال��ت��ق��اء فكري 
القياديتني،  ب���ني  وا���ص��رتات��ي��ج��ي 
اأم����ر م��ه��م ج�����داً، الأن هذه  وه����ذا 
جماالت  خمتلف  احتوت  ال�صراكة 
التعاون الذي میكن اأن يتبادل بني 

على  �صلباً  �صينعك�ص  م��ا،  مكان  يف 
والعك�ص  اق��ت�����ص��ادي،  ن�����ص��اط  اأي 
�صحيح فا�صتتباب االأمن وال�صلم، 
التجاري  التبادل  منو  على  يعمل 
حالة  اأن  كما  وتريته،  من  وي�صّرع 
ع��دم اال���ص��ت��ق��رار ت��زي��د م��ن تكلفة 
ال��ن�����ص��اط��ات ال��ت��ج��اري��ة م���ن حيث 
عمليات  تواجهها  التي  التحديات 
والتاأمني وغريها  وال�صحن  النقل 
وم����ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، ت��ع��ت��رب حالة 
م���ن �صروط  االأم���ن���ي  اال���ص��ت��ق��رار 
االأجنبية  اال����ص���ت���ث���م���ارات  ج�����ذب 
وحيويتها حملياً، ويف املقابل، يقال 
باأن راأ�ص املال “جبان”، يبتعد عن 
اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  ال�صاخنة  امل��ن��اط��ق 

تباطوؤ النمو االقت�صادي«.
وق�������ال ����ص���ع���ادة ع���ل���ي ع���ب���ي���د علي 
الظاهري “اإننا على ثقة باجلهات 
امل��خ��ت�����ص��ة ب��اجل��وان��ب االأم��ن��ي��ة يف 
كل البلدين، وباأنها �صتجد حلواًل 
وال�صلم  ب����االأم����ن  ت���ع���ود  ���ص��ل��م��ي��ة 
والتنمية جلميع دول العامل، وهي 
ثقة بنيت على االإمیان الرا�صخ لدى 

زيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ب���ن زاي�����د ول���ك���ن ب��ط��ب��ي��ع��ة احل���ال 
االقت�صادية،  اأول���وي���ات���ن���ا  ل��دي��ن��ا 
باالتفاقيات  يتعلق  فيما  ال�صيما 
اجلهات  ف��ج��م��ي��ع  اأب����رم����ت،  ال���ت���ي 
تفاهمات  عقدت  التي  االإم��ارات��ي��ة 
عهدت  ال�صينية،  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع 
امل�صوؤوليات  م��ن  مبجموعة  اإل��ي��ن��ا 
والتوا�صل  امل��ت��اب��ع��ة  تتطلب  ال��ت��ي 

والتن�صيق.
زي�����ارة �صاحب  ن��ت��ائ��ج  ان  واع���ت���رب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
اأو  ح�����ص��ره��ا  ي�����ص��ع��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ت��ف�����ص��ريه��ا مب���ف���ردات ب�����ص��ي��ط��ة يف 
يتطلب  ح���ي���ث  واح����������دة،  م���ق���ال���ة 
الفكر  يف�صر  طويل  اإ�صهابا  ذل��ك 
الأطرافها،  واالقت�صادي  ال�صيا�صي 
ف��ق��د ب��ن��ي اأم���ر ه���ذه ال���زي���ارة على 
امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��رف��ت  درا������ص�����ات 
بتحدياته  وال���ب���ع���ي���د  ال����ق����ري����ب 

وفر�صه واآفاقه.
وق�������ال ����ص���ع���ادة ع���ل���ي ع���ب���ي���د علي 
“ ق��د نتمكن م��ن ذكر  ال��ظ��اه��ري 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ابتداًء..  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
وثقله  ال�������زائ�������ر..  رم�����زي�����ة  م�����ن 
العاملي  امل�صتويني  على  ال�صيا�صي 
مع  ب�صراكتها  وان��ت��ه��اًء  وال��ع��رب��ي، 
ال�صيا�صي  بثقلها  االإم�����ارات  دول���ة 
واجل��غ��رايف واالق��ت�����ص��ادي، فدولة 
متميزة  مبكانة  حتظى  االإم����ارات 
عند قادة الراأي يف ال�صني مبختلف 
�صريكاً  فيها  وي����رون  ت��وج��ه��ات��ه��م، 
مثالياً تتوفر فيه كامل موا�صفات 
الثقة �صواًء على امل�صتوى ال�صيا�صي 
�صوؤوال  وح����ول  االق��ت�����ص��ادي«.  اأو 
بني  اخلتامي  البيان  ت�صمنه  عما 
على  العمل  اأهمية  على  اجلانبني 
ح��م��اي��ة اأم����ن و���ص��لم��ة اإم������دادات 
يف  البحرية  امل��م��رات  ع��رب  الطاقة 
�صيهم ذلك  منطقة اخلليج وكيف 
يف زي�����ادة ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري بني 
ومنطقة  خ��ا���ص  ب�صكل  ال��ب��ل��دي��ن 
�صعادة  ق����ال  ع����ام  ب�����ص��ك��ل  اخل��ل��ي��ج 
ع��ل��ي ع��ب��ي��د ع��ل��ي ال���ظ���اه���ري انه 
اأمني  خ��ل��ل  اأي  اأن  ال��ب��دي��ه��ي  م���ن 

دولتني«. ونبه �صعادته اىل انه يرى 
ال��زي��ارة خ�صو�صية كبرية  يف ه��ذه 
ن�صميها  اأن  م��ن��ا  ت�صتحق   .. ج���داً 
ملجموعة  “دولة” تاريخية،  زي��ارة 
التوقيت،  بينها  من  االأ�صباب،  من 
فقد ج���اءت ه��ذه ال��زي��ارة يف وقت 
ال�صتقبال  ال���ع���امل  ف��ي��ه  ي�����ص��ت��ع��د 
ال�صناعية  ال�����ث�����ورة  خم�����رج�����ات 
الرابعة، وما ي�صاحبها من مفاهيم 
كاالقت�صاد  حديثة  وم�صطلحات 
الرقمي وانرتنت االأ�صياء والذكاء 
احليوية  والهند�صة  اال�صطناعي 
وتقنية النانو، وغريها من العلوم 
االأدوات  ���ص��ت��م��ث��ل  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
االأ�صا�صية لتحقيق الرفاه لل�صعوب 
يف امل�صتقبل، والتي رمبا �صتكون من 
االحتياجات االأ�صا�صية الأي بيت اأو 
اأ�صرة وبطبيعة احلال، يرتتب على 
ريادة هذه القطاعات اأو على االأقل 
احتوائها يف جمتمع ما، جمموعة 
تبداأ  والتغيريات  االإج����راءات  م��ن 
واإعادة  الدولة  موؤ�ص�صات  تهيئة  يف 
ا�صتيعاب  على  ق���ادر  ب�صكل  بنائها 

وال�صينية  االإم��ارت��ي��ة  ال��ق��ي��ادت��ني 
لل�صلم  واجلنوح  الت�صامح  مببادئ 
التنمية  حت��ق��ي��ق  اإىل  واالإل���ت���ف���ات 
والرخاء ل�صعوب العامل، وتعد هذه 
املبادئ من القوا�صم امل�صرتكة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
ال�صعبية،  ال�������ص���ني  وج���م���ه���وري���ة 
حيث ت�صمن ذلك البيان اخلتامي 
التي  ف��ق��رات��ه  ب��ع�����ص  ل���ل���زي���ارة يف 
القيادتني  ات����ف����اق  اإىل  اأ������ص�����ارت 
االجتماعات  خ���لل  ال��ر���ص��ي��دت��ني 
االأرا�صي  وح��دة  �صمان  فكرة  على 
و���ص��ي��ادة ال���دول وع���دم ال��ت��دخ��ل يف 
�صوؤونها الداخلية، وحل اخللفات 

بالطرق ال�صلمية«.

الكالب البولي�صية ت�صتعر�ض مه�راته� 

ملتقى اأ�ضدقاء �ضرطة راأ�س اخليمة ي�ضغل فراغ العطلة ال�ضيفية

دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي تد�ضن جمل�س كبار املواطنني

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ت������رتاوح  ط����ال����ب   200 ان�������ص���م 
15 عاما  6 اىل  اأعمارهم ما بني 
لفعاليات ملتقى اأ�صدقاء ال�صرطة 
اإدارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي  ال�����ص��ي��ف��ي 
االإعلم والعلقات العامة - ق�صم 
واالجتماعية  الريا�صية  االأن�صطة 
خلل   ، اخليمة  راأ�ص  – ب�صرطة 
ف���رتة ت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى ال��ث��ام��ن من 

اأغ�صط�ص املقبل.  
وق������دم اأم���������ص م��ل��ت��ق��ى اأ����ص���دق���اء 
ق�صيب  العقيد  بح�صور  ال�صرطة 

العالية يف ف�ص ال�صغب، باالإ�صافة 
من  اال�صتعرا�صية  العرو�ص  اإىل 
اللهب،  دوائ������ر  يف  ال��ق��ف��ز  خ����لل 
تلها  احلواجز،  على  من  والقفز 
عر�ص ا�صتعرا�صي لفرقة مو�صيقى 
ال�صرطة التي تفاعل معها الطلب 
وياأتي  واإي���ج���اب���ي  ح���ي���وي  ب�����ص��ك��ل 
الرتفيهي  ال��ربن��ام��ج  �صمن  ذل��ك 
ج�صور  م��د  اإىل  ال��رام��ي  للطلب 
لتحقيق  �صعياً  االأ���ص��ري  ال��رتاب��ط 
التوا�صل  ت��ع��زي��ز  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الفرح يف نفو�ص  واإ�صاعة  الداخلي 

اأبناء املجتمع .

اإدارة  م���دي���ر  ال���زع���اب���ي  اهلل  ع��ب��د 
العامة  وال�����ع�����لق�����ات  االإع�����������لم 
عبداهلل  الرائد  بح�صور  باالإنابة، 
ق�صم  رئي�ص  القا�صمي  �صلطان  بن 
االأن�صطة الريا�صية واالجتماعية، 
والنقيب �صيف را�صد يهمور مدير 
فرع نادي �صباط ال�صرطة، عر�صاً 
 K9 قدمه ق�صم التفتي�ص االأمني
ل���وح���دة ك����لب ال�������ص���رط���ة، ال���ذي 
مهارات  م��ن  جمموعة  ا�صتعر�ص 
الك�صف  يف  ال��ب��ول��ي�����ص��ي��ة،  ال���ك���لب 
ع��ن امل���واد املتفجرة و ع��ن امل���واد و 
العقاقري املخدرة ، واأي�صاً احلرفية 

االإع���������لم  اإدارة  م�����دي�����ر  ودع���������ا 
وال�����ع�����لق�����ات ال����ع����ام����ة ب����االإن����اب����ة 
حتقيق  اإىل  امل�������ص���ارك���ني  االأب����ن����اء 
اال����ص���ت���ف���ادة امل���ث���ل���ى خ�����لل فرتة 
وطالبهم  الربنامج،  يف  تواجدهم 
ب��ا���ص��ت��غ��لل اأوق������ات ف��راغ��ه��م مبا 
ج�صر  خلق  يف  للإ�صهام  ينفعهم، 
ومدرك  واٍع  جليل  التوا�صل  م��ن 
لتطوير  الوقت،  ا�صتثمار  باأهمية 
اأن  م����وؤك����داً   ، وت���ق���دم���ه  امل��ج��ت��م��ع 
ال���ه���دف م���ن ه����ذا ال���ربن���ام���ج هو 
وخلق  االأخ����وي  التوا�صل  حتقيق 

نوع من املحبة واالألفة  .

�صلطان  بن  الرائد عبد اهلل  واأك��د 
االأن�صطة  ق�صم  رئي�ص  القا�صمي 
ال��ري��ا���ص��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة على 
اخليمة  راأ���������ص  ����ص���رط���ة  ح����ر�����ص 
ع��ل��ى ���ص��غ��ل ف�����راغ االأب����ن����اء خلل 
واإك�صابهم   ، ال�����ص��ي��ف��ي��ة  ال��ع��ط��ل��ة 
التي  واخل��ربات  واملعارف  املهارات 
، مم��ا ي�صاعد يف  ق��درات��ه��م  ت��ن��م��ّي 
امل�صتقبل  يف  �صخ�صياتهم  تكوين 
اإىل  ي����ه����دف  ال����ربن����ام����ج  واأن   ،
وامل��راه��ق��ني من  االأط��ف��ال  حماية 
ال�صلوكيات والت�صرفات اجلانحة ، 

وحتفيزهم على االإبداع واالبتكار

•• اأبوظبي-وام:

جمل�ص  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�صاء  دائ���رة  د�صنت 
الت�صهيلت  جميع  لتقدمي  املواطنني،  كبار 
و�صبل الراحة اللزمة لهذه الفئة الكرمیة 
من املتعاملني، مبا يكفل اإجناز معاملتهم 
وتلبية متطلباتهم يف مكان واحد، ومن دون 

احلاجة اإىل التنقل بني مرافق الدائرة.
وقال �صعادة امل�صت�صار يو�صف �صعيد العربي، 
اإن تد�صني  اأبوظبي،  الق�صاء يف  دائرة  وكيل 
مت  التي  للمبادرات  ا�صتكمااًل  ياأتي  املجل�ص 
واأ�صحاب  املواطنني  كبار  لفئة  تخ�صي�صها 
الهمم، يف اإطار تنفيذ توجيهات �صمو ال�صيخ 
ن��ائ��ب رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  م��ن�����ص��ور ب��ن زاي����د 
جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�ص 
بتلك  باالهتمام  اأبوظبي،  يف  الق�صاء  دائ��رة 
اخلدمة  يف  لهم  االأول��وي��ة  وت��ق��دمي  الفئات 
الإجناز  الت�صهيلت  جميع  ت��وف��ري  و�صمان 
اأن  واأ���ص��اف،  مي�صرة.  بطريقة  معاملتهم 
ت��د���ص��ني جم��ل�����ص ك��ب��ار امل��واط��ن��ني يف دائ���رة 
القيادة  لتوجيهات  ا�صتجابة  ياأتي  الق�صاء، 
الذين  املواطنني،  بكبار  باالهتمام  الر�صيدة 
ي�صكلون جزءاً غاليا من هذا الوطن، اإذ كان 

وما زال عملهم ينب�ص بالعطاء والف�صل يف 
نه�صتها  وحتقيق  ال��دول��ة  بناء  يف  امل�صاهمة 
وم�����ص��رية ت��ط��وره��ا، م��ن خ��لل م��ا میلكونه 
وعملية.  ع��ل��م��ي��ة  وم�����ه�����ارات  خ������ربات  م����ن 
واأك�����د امل�����ص��ت�����ص��ار ي��و���ص��ف ال���ع���ربي، حر�ص 
متطلبات  جميع  تلبية  على  الق�صاء  دائ��رة 
التطويرية  االإج����راءات  وات��خ��اذ  املتعاملني، 
ينعك�ص  ال���ذي  التحديث  ل�صمان  ال��لزم��ة 

املعاملت،  اإجناز  �صهولة  على  اإيجاباً  بدوره 
مبا ي�صهم يف حتقيق االأولوية اال�صرتاتيجية 
العمليات  وا�صتدامة  فاعلية  بتعزيز  املتمثلة 
الق�صائية و�صمان �صهولة الو�صول ال�صامل 
ل��ل��خ��دم��ات، وي���دع���م امل�����ص��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
حتقيق روؤية اأبوظبي 2030 . ي�صار اإىل اأن 
اللزمة خلدمة  بالتجهيزات  املجل�ص مزود 
فئة املتعاملني من كبار املواطنني واأ�صحاب 

الهمم، اإذ يوفر خدمات قيد الدعاوى والكاتب 
العامة،  النيابة  وطلبات  والطباعة  ال��ع��دل 
وذل����ك ع��ل��ى م����دار ���ص��اع��ات ال��ع��م��ل يف مكان 
التنقل بني  تكبدهم عناء  دون  وم��ن  واح��د، 
اأرجاء الدائرة ومرافقها الإجناز املعاملت . 
ا�صتقبال  املخت�صني،  املوظفني  اأحد  ويتوىل 
الرئي�ص  امل��ق��ر  اإىل  و���ص��ول��ه  ل���دى  امل��ت��ع��ام��ل 
ومرافقته  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال��ق�����ص��اء  ل���دائ���رة 
وتقدمي ال�صيافة له واال�صتماع اإىل طلباته 
وتقدمي  الت�صاوؤالت  على  االإج��اب��ات  وتوفري 
املعلومات املطلوبة، واأثناء ا�صرتاحة املتعامل 
املوظف  يعمل  املتاحة،  بالتجهيزات  ومتتعه 
املعاملة  ع��ل��ى جت��ه��ي��ز  ب��اخل��دم��ة  امل��خ��ت�����ص 
التوا�صل  خ��لل  من  متطلباتها  وا�صتكمال 
مع االإدارات املعنية، على اأن يت�صلم املتعامل 
. كما  اخلدمة يف مكانه خلل وقت قيا�صي 
يتاح للمتعامل التعرف على اخلدمات التي 
تقدمها دائرة الق�صاء، واال�صتماع اإىل اآرائه 
وتدوين ملحظاته لل�صتفادة من خرباته 
فيما  املهنية،  م�صريته  اأث��ن��اء  اكت�صبها  التي 
يتم دعوته للتوقيع يف �صجل كبار املواطنني 
واأي ملحظات  للأجيال  ن�صائحه  وتدوين 

اأخرى يرغب يف ت�صجيلها .

العميد عبداهلل خمي�ض احلديدي ق�ئد ع�م �صرطة راأ�ض اخليمة ب�لإن�بة  :
�ضرطة الدقداقة ال�ضامل خف�س وفيات احلوادث 

املرورية بن�ضبة » �ضفر % « يف الن�ضف الأول 2019
•• راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي 

خمي�ص  ع�����ب�����داهلل  ال���ع���م���ي���د  اأك�������د 
راأ�ص  �صرطة  ع��ام  قائد  احل��دي��دي، 
روؤي����ة وزارة  ان  ب��االإن��اب��ة،  اخل��ي��م��ة 
دولة  تكون  اأن  يف  تتمثل  الداخلية 
االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة من 
و�صلمة،  اأم��ن��اً  ال��ع��امل  دول  اأف�صل 
ع����رب ج���ع���ل ال����ط����رق اأك������رث اأم����ن����اً، 
واإنقاذ  واالأم�������ان،  االأم�����ن  وت��ع��زي��ز 
املمتلكات  على  واملحافظة  االأرواح، 
واالإجن�������������ازات، مب����ا ي��ت��م��ا���ص��ى مع 
و�صواًل  للدولة،  الوطنية  االأجندة 
بلوغ  وه����و  االأ����ص���م���ى  ال���ه���دف  اإىل 
املرورية،  ال�صلمة  م�صتويات  اأعلى 
بحلول  امل�����ص��ت��ه��دف��ات  اإىل  و����ص���واًل 
مركز  اأن  الف���ت���ا   .2021 ال���ع���ام 
���ص��رط��ة ال���دق���داق���ة ال�����ص��ام��ل لعب 

الكبري  االن��خ��ف��ا���ص  يف  مهما  دورا 
يف موؤ�صر وفيات احل��وادث املرورية 

خلل الن�صف لعام 2019 .
اإب���راه���ي���م �صيف  ال��ن��ق��ي��ب  واأ�����ص����ار 
امل�������زروع�������ي، م����دي����ر ف�������رع امل�������رور 
وال�����������دوري�����������ات مب������رك������ز ����ص���رط���ة 
الدقداقة ال�صامل، اأنه باملقارنة مع 
منطقة  �صمن  وقع   ،2018 العام 

اخ��ت�����ص��ا���ص امل���رك���ز اجل����غ����رايف، ما 
ن�صبته %22 من حوادث الوفيات 

على م�صتوى اإمارة راأ�ص اخليمة.  
واأ���ص��اف ب���اأن ج��ه��ود م��رك��ز �صرطة 
الدقداقة ال�صامل متثلت يف تنفيذ 
ال���ع���دي���د م���ن امل�����ب�����ادرات امل���روري���ة 
الفرتة  والفعالة،خلل  االإيجابية 
امل���ا����ص���ي���ة، وم���ن���ه���ا م�����ب�����ادرة )ك���ن 
التقليل  اإىل  ه��دف��ت  ال��ت��ي  اآم���ن���اً( 
البليغة،  امل����روري����ة  احل������وادث  م���ن 
وذل���ك ع��رب اإج����راء درا���ص��ة دقيقة، 
من  ال�صاخنة  للمناطق  وفاح�صة 
ث���م اإي���ج���اد احل���ل���ول امل��ن��ا���ص��ب��ة لها، 
والتي انعك�صت اإيجاباً على م�صتوى 
الوفيات املرورية، حمققاً ما ن�صبته 
))�صفر%(( من وفيات احلوادث، 
عام  م����ن  االأول  ال���ن�������ص���ف  خ�����لل 

 .2019

خان  عرفان   / املدعو  فقد 
باك�صتان      ، خ������ان  اجم������د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )4113162VQ( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

 0503698127

فقدان جواز �ضفر

ف��ق��د امل��دع��و / دان���ه �صعيد 
كينيا     ، ه����ا�����ص����م  ح�������ص���ني 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A2635199( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0504731173

فقدان جواز �ضفر
�صعيد     / امل������دع������و  ف����ق����د 
ح�صني ها�صم قا�صم ، كينيا   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  من   )C25594(
بتليفون  االت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0504731173

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / �صباح �صعيد 
كينيا     ، ه���ا����ص���م  ح�����ص��ني 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )B71655( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0504731173

فقدان جواز �ضفر

�صعيد  امنه   / امل��دع��و  فقد 
كينيا     ، ه���ا����ص���م  ح�������ص���ني 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
   )2160766( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0504731173

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / �صلمه �صعيد 
ح�صني ها�صم قا�صم ، كينيا   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A1759694( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0504731173

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات
اللجنة الوطنية للنتخابات تنظم عددا من الور�س التدريبية للراغبني يف الرت�ضح لع�ضوية املجل�س الوطني الحتادي

•• اأبوظبي-الفجر: 

االنتخابية  بالعملية  املجتمع  اأف����راد  لتثقيف  �صعيها  �صمن 
اإط����ار االإع�����داد الن��ت��خ��اب��ات املجل�ص  واإج������راءات ال��رت���ص��ح، ويف 
الوطني االحتادي 2019 تنظم اللجنة الوطنية للنتخابات 
ور�ص تدريبية الأع�صاء الهيئات االنتخابية الراغبني يف الرت�صح 
لع�صوية املجل�ص، وذلك يف كل من اأم القيوين واأبوظبي ودبي، 

خلل الفرتة من 1 ولغاية 6 اأغ�صط�ص 2019.  
الهيئات  اأع�صاء  جميع  للنتخابات  الوطنية  اللجنة  وتدعو 
ح�صور  املجل�ص  لع�صوية  الرت�صح  يف  والراغبني  االنتخابية 

للجدول  ي��ت��م تنظيمها وف��ق��اً  ���ص��وف  وال��ت��ي  ه���ذه  اجل��ل�����ص��ات 
اأم القيوين �صيتم تنظيم املحا�صرة يف االأول  اإم��ارة  التايل: يف 
حني  يف  ال��ث��ق��ايف،  القيوين  اأم  م��رك��ز  م�صرح  يف  اأغ�صط�ص  م��ن 
�صيتم يف يوم 4 اأغ�صط�ص 2019 تنظيم حما�صرة يف اأبوظبي 
جتارة  غرفة  مبنى  يف  ال��ث��اين  – الطابق  امل��وؤمت��رات  قاعة  يف 
و�صناعة اأبوظبي، يف حني �صتيتم يف دبي تنظيم حما�صرة يوم 
6 اأغ�صط�ص 2019 يف القاعة الكربى يف نادي �صباط �صرطة 
املحا�صرات يف وقت حمدد من  تنظيم جميع  �صيتم  كما  دب��ي، 
فيها  �صيتم  التي  االأي��ام  م�صاء   9:30 ولغاية   7:30 ال�صاعة 

تنظيم املحا�صرات.

ال��دول��ة ل�صوؤون  ل��وت��اه، وكيل وزارة  وق��ال �صعادة ط��ارق ه��لل 
املجل�ص الوطني االحتادي، رئي�ص جلنة اإدارة االنتخابات: “اإن 
عملية  لتنفيذ  �صعيها  و�صمن  للنتخابات  الوطنية  اللجنة 
يف  وامل�صاهمة  وال�صفافية  الدقة  معايري  اأعلى  وفق  انتخابية، 
تعزيز التوعية والتثقيف بالعملية  االنتخابية جلميع اأع�صاء 
الهيئات االنتخابية فاإنها تنظم هذه الور�ص التدريبية الإثراء 
معرفة الراغبني بالرت�صح لع�صوية املجل�ص الوطني االحتادي 

بجميع  االإجراءات املتعلقة بعملية الرت�صح«.
اإك�صاب  يف  �صت�صهم  ال��ور���ص  ه��ذه  اأن  “كما  �صعادته:  واأ���ص��اف 
ال��راغ��ب��ني ب��ال��رت���ص��ح ب���اخل���ربة ال��ع��م��ل��ي��ة، ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��م من 

االإحاطة بجمِيع القواعد وال�صوابط القانونية اخلا�صة بكافة 
باحلقوق  االإمل���ام  ي�صمن  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  ومب��ا  العملية  م��راح��ل 
والواجبات وااللتزامات، التي تقود اإىل تنفيذ حملة انتخابية 
متميزة، تتعزز معها فر�ص النجاح يف انتخابات املجل�ص الوطني 

االحتادي 2019«.
بعمليات  اخلا�صة  املو�صوعات  مناق�صة  الور�ص  خ��لل  و�صيتم 
الرت�صح والتي ترتكز يف اإجراءات الرت�صح، و�صوابط احلملت 
واإج����راءات  متطلبات  م��ع  والتعامل  للمر�صحني،  االنتخابية 
الرت�صح، والتقيد باملواعيد املحددة الإجراءات الرت�صح وتو�صيح 

التعليمات التنفيذية للنتخابات 2019. 

وفد الأر�ضيف الوطني يزور ق�ضر الوطن ال�ضرح احل�ضاري اجلديد يف الدولة  
•• ابوظبي-الفجر:

زار وفد من االأر�صيف الوطني ق�صر الوطن الذي ي�صكل �صرحاً 
احل�صارية  ال�صروح  من  العديد  اإىل  اأ�صيف  جديداً  ح�صارياً 

والثقافية التي تنت�صر يف ربوع دولة االإمارات.
احلكيمة  القيادة  جهود  عالياً  الوطني  االأر���ص��ي��ف  وف��د  وثمن 
التي جعلت من ق�صر الوطن حتفة فنية ن��ادرة؛ ت�صافر فيها 
يحكي  ���ص��رح��اً ح�صارياً  ليغدو  امل��ا���ص��ي،  واأل���ق  احل��ا���ص��ر  ب��ه��اء 
ما�صي دولة االإمارات العربية املتحدة وواقعها احل�صاري الذي 
والروؤية  ال��رتاث،  اأ�صالة  من  �صفحات  للزائر  ويقدم  تعي�صه، 
الذي  الت�صامح  ع��ام  يف  �صيما  وال  احل�����ص��ارات  حل���وار  الثاقبة 
وذلك  امل�صرق،  بامل�صتقبل  واحلا�صر  ال��ع��امل،  ح�صارات  يربط 
واملخطوطات  التحف  من  جمموعة  ت�صم  التي  اأجنحته  عرب 
االإ�صهامات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�����ص��ل��ط  ال��ت��ي  ال���ن���ادرة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
االإن�صانية  احل�صارة  جماالت  خمتلف  يف  والعربية  االإماراتية 

من علوم وفنون واآداب وثقافة.

وجت����ول ال��وف��د ب��ني ق��اع��ات ال��ق�����ص��ر واأج��ن��ح��ت��ه وا���ص��ت��م��ع اإىل 
جماليات  ع��ن  يعرّب  ال��ذي  امل��ع��م��اري  طابعه  ع��ن  مف�صل  �صرح 
واالأ�صكال  والزخارف  االأمن��اط  العربي من خلل  العمارة  فن 
االإمارات  منطقة  طبيعة  من  امل�صتوحاة  واالأل���وان  الهند�صية 
الق�صر  م��ا جعل  ال�صحراء  امل��اء وح��رف  ب��ني ج��رف  تقع  التي 
وال�صفاء، وجمعه  للنقاء  اخل��ارج ورمزيته  االأبي�ص من  بلونه 
مقتنياته  جميع  وع���ن  داخ��ل��ه،  يف  واالأ���ص��ف��ر  االأزرق  ل��ل��ون��ني 
الفريدة، وما يزين جدران الق�صر الف�صيف�صائية من ر�صومات 
وت�صاميم هند�صية ومعمارية اإ�صلمية وعربية اأبرزها النجمة 
الثمانية واملقرن�صات. وا�صتملت جولة وفد االأر�صيف الوطني 
وهي  للق�صر  املعماري  القلب  تعّد  التي  ال��ك��ربى  القاعة  ب��ني 
اأكرب القباب يف العامل،  اأق�صامه، وتعلوها واح��دة من  اأهم  من 
مزينة بالزخارف الذهبية، وانتقل الوفد من القاعة الكربى 
�صعبه،  م��ع  احل��اك��م  فيه  “املجل�ص” ال��ذي يجتمع  ال���ربزة  اإىل 
ال�صت�صافة  �صممت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون  روح  ق��اع��ة  اإىل  ث��م  وم���ن 
االإقليمية  واملوؤ�ص�صات  املحلية  للهيئات  الهامة  االجتماعات 

اإىل  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ان�صمت  التي  وال��دول��ي��ة 
ع�صويتها، وا�صتعر�ص وفد االأر�صيف الوطني جمموعة الهدايا 
الرئا�صية التي مت تبادلها تعبرياً عن العلقات الودية الطيبة 
التي تربط دولة االإمارات العربية املتحدة بباقي دول العامل، 
وقاعة املائدة الرئا�صية التي تعرب عن كرم ال�صيافة االإماراتية، 

وهي تت�صع لثلثمئة �صخ�ص. 
ي�صرد  ال��ذي  املعرفة  بيت  اإىل  الوفد  و�صل  اجلولة  نهاية  ويف 
التي  الوطن  ق�صر  ومكتبة  واملكتبات،  العلوم  من  ع��دد  �صرية 
الوفد معر�ص دالالت  األف كتاب، وزار  اأربعني  اأكرث من  ت�صم 
الرئي�ص  كتاب  مع  بوقفة  الزيارة  واختتمت  امل�صورة،  املك�صيك 
ال�صيني حول احلكم واالإدارة، والذي و�صل اإىل املكتبة حديثاً، 
وهو الكتاب الذي اأهداه رئي�ص جمهورية ال�صني ال�صعبية اإىل 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
وت��ع��ّد ه���ذه ال���زي���ارة م��ن ال���زي���ارات امل��ه��م��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا وفد 
املوؤ�ص�صية  العلقات  تعمق  فهي  العام؛  هذا  الوطني  االأر�صيف 

وال�صراكات اال�صرتاتيجية. 

بلدية منطقة الظفرة توؤكد على تاأهيل العاملني يف مراكز التجميل والعناية ال�ضخ�ضية

ال�صخ�صية  وال��ن��ظ��اف��ة  ال��ت��ع��ق��ي��م 
للعاملني واأهم االأمرا�ص املنقولة يف 
حملت احللقة و�صرح املمار�صات 
اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي ت��ت��ك��رر يف حملت 
احللقة والتجميل. باالإ�صافة اإىل 
ال�صحية  التوعية  ن�����ص��رات  ت��وزي��ع 

حم����ا�����ص����رات ت����وع����وي����ة وزي��������ارات 
ت���ف���ت���ي�������ص���ي���ة مل�����ح�����لت احل����لق����ة 
من  للتاأكد  التجميل  و���ص��ال��ون��ات 
����ص���روط مم��ار���ص��ة ن�صاط  ت��ط��ب��ي��ق 
احل����لق����ة وال���ت���ج���م���ي���ل م����ن اأج����ل 
والتوعية  اخل���دم���ات،  ج����ودة  رف���ع 

التجميل. 
تنظمها  ال��ت��ي  وت��ه��دف احل��م��لت 
اإىل  املنطقة  م�صتوى  على  البلدية 
ملحلت  ال�صحي  بالو�صع  االرتقاء 
التجميل،  و���ص��ال��ون��ات  احل���لق���ة 
للمجتمع  ال�صحي  الوعي  وتعزيز 

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة  وت����ق����وم 
االآمنة  ل��ل��ح��لق��ة  ح��م��ل��ة  بتنظيم 
ق��ب��ل ع��ي��د االأ���ص��ح��ى امل���ب���ارك على 
م�صتوى مدن املنطقة ال�صت، لرفع 
التجميل  م���راك���ز  خ���دم���ات  ج����ودة 
احلملة  وتت�صمن  وال�����ص��ال��ون��ات، 

خدمات  ومراكز  التجارية  باملراكز 
املتعاملني وتوزيعها على اجلمهور 
وم��������رت��������ادي حم��������لت احل����لق����ة 
توا�صل  مع  التجميل،  و�صالونات 
الزيارات امليدانية لتوعية العاملني 
و�صالونات  احل����لق����ة  مب���ح���لت 

عن  ال��ن��اجت��ة  ال�صحية  ب��امل��خ��اط��ر 
امل��م��ار���ص��ات ال�����ص��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي ت���وؤدى 
الن���ت���ق���ال االأم�����را������ص امل���ع���دي���ة اأو 

اال�صرار بالب�صرة وال�صعر.  
ال�صرح  احل���م���ل���ة  ت��ت�����ص��م��ن  ك���م���ا 
والتطبيق العملي الأ�ص�ص واأ�صاليب 

•• الظفرة -الفجر:

منطقة  ب��ل��دي��ة  ح���ر����ص  اإط������ار  يف 
وحت�صني  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال���ظ���ف���رة 
املن�صاآت  على  وال��رق��اب��ة  اخل��دم��ات 
للجمهور،  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
رقم  االإداري  ال���ق���رار  ع��ل��ى  وب���ن���اًء 
229 ل�صنة 2018 والذي يق�صي 
العاملني  ك��اف��ة  ت��اأه��ي��ل  ب�����ص��رورة 
والعناية  ال��ت��ج��م��ي��ل  م����راك����ز  يف 
اأبوظبي،  اإم�������ارة  يف  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
ح��لق��ة وجتميل،  ���ص��ال��ون��ات  م���ن 
العامة  ال�����ص��ح��ة  اإدارة  ف��ري��ق  ق���ام 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�ص  ب��ال��ب��ل��دي��ة 
اأبوظبي للجودة واملطابقة بالتاأكيد 
على املراكز ب�صرورة ح�صول ن�صف 
ال��ت��اأه��ي��ل املطلوب  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ني 
ت�صتكمل  اأن  ع��ل��ى  اأوىل،  كمرحلة 
�صهر  نهاية  حتى  الثانية  امل��رح��ل��ة 
دي�����ص��م��رب م��ن ال��ع��ام احل����ايل وهي 
املهلة التي حددها القرار للمراكز 

لتوفيق اأو�صاعهم. 

مبخاطر  وال����ت����ع����ري����ف  امل����ح����ل����ي 
ا�صتخدام اأدوات حلقة غري نظيفة 
ودورها يف انتقال االأمرا�ص، علوة 
املمكنة  ب��ال��ب��دائ��ل  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
ذات  احل���لق���ة  اأدوات  ك��ا���ص��ت��خ��دام 

اال�صتخدام ملرة الواحدة. 
حتقيق  يف  احل�����م�����لت  وت�������ص���ه���م 
االأه����������داف امل���ن�������ص���ودة م����ن خلل 
قبل  م�������ن  ال�����ك�����ب�����ري  االه������ت������م������ام 
اال�صرتاطات  بتطبيق  احل��لق��ني 
بالنظافة  وااله���ت���م���ام  ال�����ص��ح��ي��ة 
وتنظيفها  االأدوات  وتعقيم  العامة 
واأدوات  املعقمات  اأف�صل  وا�صتخدام 
الزي  بلب�ص  وال��ت��زام��ه��م  ال��ن��ظ��اف��ة 
والكمامات اأثناء احللقة. وانت�صار 
اخلا�صة  االأدوات  ا�صتخدام  ثقافة 
وخا�صة  املحلى  املجتمع  فئات  بني 
التغيري  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ص��ب��اب،  ب��ني 
�صالونات  ح���دث يف  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
النظافة  ح����ي����ث  م�����ن  احل�����لق�����ة 
ال�صروط  بجميع  وااللتزام  العامة 

ال�صحية املعتمدة.

ور�ضة توعوية بقانون عمال اخلدمة امل�ضاعدة ولئحته التنفيذية

اأكادميية �ضرطة دبي تنظم لقاء مفتوحا مع موظفيها

•• دبي -وام: 

الب�صرية  امل������وارد  وزارة  ن��ظ��م��ت 
والتوطني ور�صة توعية الأ�صحاب 
م��ك��ات��ب اال���ص��ت��ق��دام ح���ول قانون 
عمال اخلدمة امل�صاعدة والئحته 

التنفيذية .
احلو�صني  اأح����م����د  وا����ص���ت���ع���ر����ص 
التوجيه  ب����اإدارة  ال��رق��اب��ة  رئي�ص 
واملتابعة للعمالة امل�صاعدة خلل 
ال��ور���ص��ة ال��ت��ي ع��ق��دت م��وؤخ��را يف 
ديوان الوزارة بدبي كافة احلقوق 
عليها  ن�������ص  ال���ت���ي  وال����واج����ب����ات 
امل�صاعدة  اخل��دم��ة  ع��م��ال  ق��ان��ون 
اأومكاتب  العمل  الأ�صحاب  �صواء 

اال�صتقدام او العمالة امل�صاعدة.
وتطرق احلو�صني خلل الور�صة 
يخ�صع  التي  االختبار  ف��رتة  اىل 
وحقوق  امل�������ص���اع���د  ال���ع���ام���ل  ل���ه���ا 
�صاحب العمل خلل هذه الفرتة 
ا�صرتداد  خللها  ي�صتطيع  التي 
ا�صتبدال  او  اال���ص��ت��ق��دام  تكاليف 
وفقا  ب���اخ���ر  امل�������ص���اع���د  ال���ع���ام���ل 
لرغبته وذلك يف حال وقوع اربع 

•• دبي-الفجر:

بناًء على توجيهات �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
اللواء  ت��راأ���ص  دب��ي،  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري، 
بن فهد، م�صاعد  اأحمد  الدكتور حممد  االأ�صتاذ 
والتدريب،  االأك��ادمی��ي��ة  ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 

دبي  �صرطة  اأكادمیية  مع موظفي  لقاًء مفتوحاً 
وذلك  واملدنيني،  الع�صكرية  الرتب  خمتلف  من 
يف  الوظيفي  والر�صا  ال�صعادة  موؤ�صرات  ملناق�صة 
لقاء مفتوح ُعقد يف قاعة ال�صيخ حممد بن را�صد 
ابن فهد يف  اللواء  واأكد  العليا.  الدرا�صات  بكلية 
العامة ل�صرطة  القيادة  �صعي  بداية حديثه على 

دبي لتحقيق �صعادة املوظفني كاأحد اأهم العوامل 
�صبيل  ويف  امل�صتدام،  املوؤ�ص�صي  النجاح  لتحقيق 
للبنني  حماية  مدار�ص  دبي  �صرطة  اأن�صاأت  ذلك 
وللبنات لتحقيق اأعلى درجات اال�صتقرار النف�صي 
ينعك�ص  ب��دوره  وهذا  واالأ�صر،  للآباء  والوظيفي 

اإيجابياً على �صعادة املوظف.

ذلك  مبوجب  اال�صتقدام  مكاتب 
مبالغ  م����ن  ج�����زء  ب�����رد  م���ل���زم���ة 
ل�صاحب  اال����ص���ت���ق���دام  ت��ك��ال��ي��ف 
حالتني  وق�����وع  ح����ال  يف  ال��ع��م��ل 
التجربة  ب��ع��د  م���ا  ف����رتة  خ����لل 

وحتى تاريخ انتهاء العقد.
اليهما  امل�صار  احل��ال��ت��ان  وت�صمل 
بعد  ال��ع��ق��د  بف�صخ  ال��ع��ام��ل  ق��ي��ام 
�صبب  ب�������دون  ال���ت���ج���رب���ة  ف������رتة 
العمل  ب��رتك  قيامه  او  م�����ص��روع 

ال��ع��ق��د من  ف�����ص��خ  ت�صمل  ح����االت 
�صبب  ب��دون  امل�صاعد  العامل  قبل 
م�صروع اأو تركه للعمل دون �صبب 
ال�صحية  لياقته  اأوع���دم  مقبول 
مهامه  اأداء  على  ق��درت��ه  ع��دم  اأو 

بال�صكل املطلوب واملتفق عليه.
و اأ�صار احلو�صني اىل اأن اللئحة 
فرتة  م��دت  للقانون  التنفيذية 
ال�صمان على العامل امل�صاعد اىل 
العقد حيث ا�صبحت  انتهاء مدة 

�صبب  ب���دون  التجربة  ف��رتة  بعد 
مقبول حيث يتم احت�صاب املبالغ 
ي�����ص��رتده��ا ���ص��اح��ب العمل  ال��ت��ي 
العقد  م��ن  املتبقية  للمدة  وف��ق��ا 
تكلفة  اج����م����ايل  م����ن  ب���اال����ص���ه���ر 

اال�صتقدام.
عمال  قانون  اأن  احلو�صني  واأك��د 
والئحته  امل�������ص���اع���دة  اخل����دم����ة 
التنفيذية كفل الأطراف العلقة 

التعاقدية امتيازات عدة.

جلنة امل�ضاورات ال�ضيا�ضية الرابعة الإماراتية - الرتكمانية تعقد اأعمالها يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزارة  عام  بديوان  انطلقت 
الدويل بالعا�صمة اأبوظبي اأعمال جلنة امل�صاورات 

ال�صيا�صية الرابعة االإماراتية – الرتكمانية.
املرر  �صاهني  خليفة  �صعادة  الدولة  جانب  تراأ�ص 
م�صاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�صوؤون 
العامري  نا�صر  �صعادة خالد  بح�صور  ال�صيا�صية 
اخلارجية  ب���وزارة  اآ�صيا  غ��رب  اإدارة  مدير  نائب 
اجلانب  ت����راأ�����ص  ح����ني  ال��������دويل، يف  وال����ت����ع����اون 
الرتكماين �صعادة بردي نياز ماتييف نائب وزير 
�صاردار  ���ص��ع��ادة  بح�صور  تركمان�صتان  خ��ارج��ي��ة 
ت��رك��م��ان�����ص��ت��ان لدى  م��ام��ي��ت ج��اراج��اي��ف �صفري 
التعاون  علقات  اجلانبان  وا�صتعر�ص  ال��دول��ة. 
امل�صرتك بني البلدين و�صبل تعزيزها وتطويرها 
ال��راه��ن��ة.. كما بحثا  وامل�����ص��ت��ج��دات وال��ت��ط��ورات 
امل�صرتك وعلى  الق�صايا ذات االهتمام  عدداً من 
واالإن�صاين  والثقايف  االقت�صادي  التعاون  راأ�صها 

والقانوين والع�صكري ومكافحة االإرهاب.
االإت��ف��اق على موا�صلة  .. مت  االج��ت��م��اع  وخ���لل 
الثنائية  العلقات  جمال  يف  والتعاون  التن�صيق 
والتعاون الثنائي يف املنظمات االإقليمية والدولية 
اإىل  ن��ظ��ر م��ت��ق��ارب��ة  ن��ق��ل وج��ه��ات  مب��ا ي�صهم يف 

امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  ومب��ا  ال���دويل  املجتمع 
للبلدين.

واإت����ف����ق اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى ع��ق��د اج���ت���م���اع خام�ص 
حتديده  يتم  م��وع��د  يف  ال�صيا�صية  ل��ل��م�����ص��اورات 

الحقا.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

ت�صلم �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 
رئي�ص  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ن�����ص��خ��ه من 
اخلا�ص  االأول  اال�صتدامة  تقرير 
ب���دائ���رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط يف 
اإع�����داده وفقاً  ع��ج��م��ان وال����ذي مت 
التقارير  الإعداد  العاملية  للمعايري 
ف�صول  اأرب���ع���ة  وي��ت�����ص��م��ن   GRI
ه��ي اال���ص��ت��دام��ة وال���دائ���رة، واإدارة 
و�صحة  ال���ب���ي���ئ���ة،  ع���ل���ى  ت����اأث����رين����ا 
والبنية  العي�ص،  ورفاهية  املجتمع 

التحتية والتاأثري على املجتمع. 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  ���ص��م��وه  وا���ص��ت��م��ع 
عبدالرحمن حممد النعيمي مدير 
الدائرة واملهند�صة نورة را�صد  عام 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ���ص��ط��اف 
حممد  وفاطمة  املتعاملني  �صعادة 

اال�صرتاتيجية  اإدارة  م��دي��ر  امل���ل 
وال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ص�����ص��ي ورح�����اب علي 
اإىل  امل������ب������ادرة  اخ����ل�����ص����ي م����دي����ر 
التقرير  ملحتويات  تف�صيلي  �صرح 
عجمان  اإم����ارة  مل�صتقبل  واأه��م��ي��ت��ه 
الدائرة  اإجن�����ازات  ي��و���ص��ح  وال����ذي 
التنمية  اأه�����داف  دع���م  واأدائ���ه���ا يف 
حتقيق  يف  وم�صاهمتها  امل�صتدامة 
واالقت�صادية  البيئية  اال�صتدامة 

واالجتماعية. 
النعيمي مدير  وقال عبدالرحمن 
اإنه مت بناء حمتويات  عام البلدية 
املعنيني  التقرير وفقاً الحتياجات 
ليتم  واخل����ارج����ي����ني  ال���داخ���ل���ي���ني 
ف�صول  يف  االح��ت��ي��اج��ات  ت��رج��م��ة 
الدائرة  مم��ار���ص��ات  ت��ع��زز  رئي�صية 
ال�������رائ�������دة يف جم�������ال احل���وك���م���ة 
واالإف�صاح  وال�صفافية  املوؤ�ص�صية 
املجتمع  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع  ومی���ك���ن 

خلل  من  التقرير  على  االط��لع 
البلدية  لدائرة  الر�صمية  القنوات 

والتخطيط. 

من جانبها اأو�صحت املهند�صة نورة 
را�صد �صطاف خلل العر�ص اأهمية 
هذا التقرير والذي جاء بناء على 

م��ع��اي��ري امل���ب���ادرة ال��ع��امل��ي��ة الإع����داد 
 GRI -Global ال���ت���ق���اري���ر 
 Research Initiative

اال�صتدامة  تقرير  اإع��داد  مت  حيث 
اإجنازات  ويت�صمن  للدائرة  االأول 
-2017 لعامي  واأدائ��ه��ا  ال��دائ��رة 

2018 �صمن جماالت اال�صتدامة 
واالقت�صادية  “البيئية  ال��ث��لث 

واالجتماعية. 
ولفتت اإىل اأنه مت حتديد موا�صيع 
احتياجات  ع���ل���ى  ب���ن���اء  ال���ت���ق���ري���ر 
الهيكل  واأبرزها  واملجتمع  الدائرة 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي ون�����ظ�����ام احل���وك���م���ة 
اإىل  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  واأه�����داف 
اال�صتدامة  اأب���ح���اث  م��رك��ز  ج��ان��ب 
اخلا�ص بالدائرة والتغيري املناخي 
والتنوع  النفايات  واداره  والتلوث 
وال�صحة  املياه  واإدارة  البيولوجي 
واملجتمع  امل���ه���ن���ي���ة  وال���������ص����لم����ة 
وامل�����وظ�����ف�����ني و�����ص����لم����ة ال����غ����ذاء 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  واال���ص��ت��ث��م��ار 

والطرق امل�صتدامة. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

وعلومه  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة  راأ����ص  موؤ�ص�صة  اأط��ل��ق��ت 
برنامج هدى النور   

بالتعاون مع الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صلمية واالأوقاف، 
مت�صمنا القاء حما�صرات كل يوم جمعة يف م�صجد ال�صيخ 
زايد براأ�ص اخليمة بعد �صلة املغرب، وا�صتمل على العديد 

م��ن امل��وا���ص��ي��ع امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل غ��ر���ص الثقافة 
الو�صطية والتوعية العلمية والقيم الفا�صلة وحب الوطن 
والوفاء له، والذي يقدمه نخبة من املحا�صرين املتميزين 

من اأبناء الوطن..
واف��ت��ت��ح ب��رن��ام��ج ه����دى ون����ور ال���دك���ت���ور حم��م��د غ��ي��ث يف 
فيها  ت��ن��اول  الوطن”  “اأمانة  ب��ع��ن��وان  ق��ي��م��ة  حم��ا���ص��رة 
حب  اأن  مبينا  ل��ه،  وال��وف��اء  الوطن  على  املحافظة  اأهمية 

عنه  وال��دف��اع  عليه،  املحافظة  تثمر  ك��ربى  ركيزة  الوطن 
ب��ح��ق��وق��ه، وح��ظ��ي الربنامج  اإل��ي��ه وال��ق��ي��ام  ورد اجل��م��ي��ل 
متابعته  على  حر�صوا  الذين  اجلمهور  من  الف��ت  باإقبال 

واال�صتفادة منه.
ي�صتهدف  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  اأن  اإىل  ال�صحي  اأح��م��د  واأ����ص���ار 
واالعتدال  الت�صامح  لن�صر  ن��اف��ذة  وه���و  املجتمع  خ��دم��ة 
اأن  مبينا  احلميدة،  واالأخ���لق  والتعاي�ص  االح��رتام  وقيم 

لي�صع  ال�صنة  ط��وال  م�صتمرا  م�صروعا  �صكون  الربنامج 
ثمراته يف اأيدي احلا�صرين، واأن املوؤ�ص�صة خ�ص�صت فريق 
عمل ذات خربة لتنظيم الربنامج ليكون برناجما متميزاً 

وهادفا يف كل حما�صراته.
وتوجه ال�صحي بال�صكر اجلزيل اإىل القيادة احلكيمة على 
ون�صر  للمجتمع  واخل��ري  املنفعة  لتقدمي  امل�صتمر  دعمها 
قيم الت�صامح واالعتدال والتعاي�ص يف بلد اخلري والعطاء.

•• دبي-وام:

للخدمة  االإم���ارات  برنامج  اأطلق 
بال�صراكة  امل��ت��م��ي��زة  احل��ك��وم��ي��ة 
لل�صعادة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  م��ع 
ب��رن��ام��ج تدريب  وج�����ودة احل���ي���اة 
ال�صعادة واالإيجابية، الذي  اأبطال 
يهدف اإىل بناء قدرات احلا�صلني 
ال�صعادة  اأب���ط���ال  م��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى 
االأوىل  دورت��ي��ه��ا  يف  واالإي��ج��اب��ي��ة 
�صاحب  كّرمهم  الذين  والثانية، 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي “رعاه 
م�صتقبل  لقيادة  اهلل” واإع��داده��م 
احلكومية،  اخل����دم����ات  ت���ط���وي���ر 

مفاهيم  ت�����ص��م��ي��م  يف  وامل�����ص��ارك��ة 
واأدوات جديدة. 

م�صاعد  طليعة،  ب��ن  حممد  واأك���د 
احلكومية  للخدمات  العام  املدير 
الوزراء  جمل�ص  رئا�صة  مكتب  يف 

ب������وزارة ����ص���وؤون جم��ل�����ص ال�����وزراء 
اأبطال  ق��درات  بناء  اأن  وامل�صتقبل 
وتنمية  واالإي���ج���اب���ي���ة  ال�������ص���ع���ادة 
وتزويدهم  وخ��ربات��ه��م  جت��ارب��ه��م 
باملهارات اللزمة لتطوير مفاهيم 
ومم����ار�����ص����ات ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
حكومة  جهود  يدعم  احلكومية، 
دول�����ة االإم��������ارات الإع�������داد اجليل 
وك��وادر مراكز  قيادات  القادم من 
�صعادة املتعاملني، الذين يقع على 
جتارب  وتنفيذ  ت�صميم  عاتقهم 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  م���ت���م���ي���زة يف 
احلكومية، عرب متكينهم من نقل 
اجلهات  يف  وتعميمها  جت��ارب��ه��م 

احلكومية. 
وي�����ص��ت��ه��دف ال��ربن��ام��ج ،ال����ذي مت 

اأكادمیية  مع  بالتعاون  ت�صميمه 
الفائزين  ل��ل�����ص��ي��اف��ة،  االإم�������ارات 
مب����ي����دال����ي����ة اأب������ط������ال ال�������ص���ع���ادة 
واالإيجابية الذين كرمهم �صاحب 
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
االأوىل  ال����دورة  م��ك��ت��وم خ���لل  اآل 
وال��ث��ان��ي��ة، وال��ب��ال��غ ع���دده���م 20 
يف  احلكومية،  اجلهات  يف  موظفاُ 
خ��ط��وة ه��ادف��ة اإىل ت��وف��ري من�صة 
ال�صعادة،  اأبطال  لتاأهيل  متكاملة 
واإتاحة الفر�صة اأمامهم للتوا�صل 
وت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ه��ارات التي 
عملهم،  خ����لل  م���ن  اك��ت�����ص��ب��وه��ا 
اآليات  تطوير  يف  منها  لل�صتفادة 

جديدة لتقدمي اخلدمات. 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ي��رك��ز  ك��م��ا 

املتعاملني  خ��دم��ة  م���ه���ارات  ع��ل��ى 
امل�صتلهمة  اخلدمة  تقدمي  وطرق 
االإماراتية،  ال�صيافة  اأ���ص��ول  من 
باأف�صل  ت��ع��ري��ف��ه��م  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
ال��ع��امل��ي��ة.  ومت اختيار  امل��م��ار���ص��ات 
بناًء  واالإيجابية  ال�صعادة  اأب��ط��ال 
التي  اال�صتثنائية  االأع��م��ال  على 
كموظفي  ع��م��ل��ه��م  يف  ق���دم���وه���ا 
�صعادة  م���راك���ز  يف  اأم����ام����ي  ���ص��ف 
املتعاملني، وانعكا�صها على �صعادة 
االإيجابية  وال�����ص��ورة  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
وت�صمنت  احل��ك��وم��ي��ة،  ل��ل��ج��ه��ات 
معايري اختيار االأبطال اأن يكونوا 
ق������دوة اإي���ج���اب���ي���ة ل���زم���لئ���ه���م يف 
جتاوز حدود وظيفتهم يف تقدمي 

اخلدمة. 

راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تطلق هدى النور 

حكومة الإمارات تبني قدرات اأبطال ال�ضعادة والإيجابية لقيادة جهود تعزيز �ضعادة املتعاملني 

•• عجمان-وام:

ال�صياحة  التنمية  دائ��رة  مدير  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  كرم 
بعجمان اأوائل الطلبة املنت�صبني لدورة �صرطة امل�صتقبل يف دورتها الع�صرين 

من الذكور واالإناث.
ح�صر التكرمي �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام 
�صرطة عجمان والعميد مر حممد ال�صام�صي مدير عام املوارد واخلدمات 
امل�صاندة وعدد من كبار ال�صباط ومدراء االإدارات ونوابهم واأهايل املنت�صبني 
للدورة التي نظمتها �صرطة عجمان باإ�صراف معهد تدريب ال�صرطة. واأكد 

ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي اأن �صرطة امل�صتقبل اأ�صبحت من اأبرز 
من  االأج��ي��ال  بتدريب  تهتم  التي  ال�صيفية  والن�صاطات  التدريب  منارات 
البذل  على  قادرين  اأجيااًل  وبناتنا  اأبنائنا  من  لت�صنع  والطالبات  الطلبة 
وال��ع��ط��اء وال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وحماية اأم��ن��ه وا���ص��ت��ق��راره. واأ���ص��اد بجهود 
�صرطة عجمان واملدربني والقائمني على هذه الدورة واهتمامهم بتقدمي 
كل ما هو مفيد الأبنائنا الطلبة وما يدعم اللياقة البدنية ويعزز معارفهم 
بت�صريف  عجمان  �صرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �صعادة  رح��ب  جانبه  م��ن  وثقافتهم. 
الطلبة  اأوائ���ل  لتكرمي  وح�صوره  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�صيخ 
اأن تنظيم دورة �صرطة امل�صتقبل جاء الإعداد كوادر مواطنة موؤهلة  موؤكداً 

علمياً وج�صدياً واأمنياً والإثراء معارفهم ودعم ثقافتهم الرتبوية والدينية 
وبث االخلق احلميدة يف نفو�صهم �صواء من الطلبة اأو الطالبات. وبداأت 
فعاليات حفل التكرمي بال�صلم الوطني ثم عر�ص فيلم ت�صجيلي الأن�صطة 
من  تعلموه  مما  عرو�صاً  امل�صتقبل  �صرطة  طلب  وق��دم  ال��دورة  وفعاليات 
حركات وفنون ع�صكرية ومهارات ا�صتخدام وفك وتركيب ال�صلح ومكافحة 
ال�صغب. ويف ختام احلفل .. قام ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي يرافقه 
اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام ل�صرطة عجمان بتكرمي 
اأوائل الطلبة املتميزين يف الدورة ومن بينهم ال�صيخ حميد بن عبدالعزيز 

النعيمي وال�صيخة فاطمة بنت عبدالعزيز النعيمي.

عبدالعزيز النعيمي يكرم اأوائل طلبة �ضرطة امل�ضتقبل بدورتها ال� 20 

ويل عهد عجمان يت�ضلم ن�ضخة من تقرير ال�ضتدامة الأول ل�دائرة البلدية والتخطيط

•• مك�شيكو�شيتي-وام:

اأ�صاقفة  ك��ب��ري  ف��ران�����ص��ي�����ص��ك��و غ��ون�����ص��ال�����ص  االأ���ص��ق��ف  ث��م��ن 
املك�صيك دور دولة االإمارات يف ن�صر قيم الت�صامح والتعاي�ص 

واحرتام االآخر. 
املك�صيك  والي��ة  اأبر�صية  مبقر  ا�صتقباله  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
الواليات  ل��دى  الدولة  �صفري  املنهايل  ح��امت  اأحمد  �صعادة 
فران�صي�صكو  االأ���ص��ق��ف  اأط���ل���ع  ال����ذي  املك�صيكية  امل��ت��ح��دة 
اأ�ص�ص  واإر����ص���اء  دع���م  االإم�����ارات يف  ج��ه��ود  ع��ل��ى  غون�صال�ص 

احلوار والتاآخي والتعاي�ص االإن�صاين يف العامل. 
االأبر�صية  دع���م  غون�صال�ص  فران�صي�صكو  االأ���ص��ق��ف  واأك����د 
هذه  ح��ول  االإم����ارات  دول��ة  م��ع  متاما  واتفاقها  املك�صيكية 

الر�صالة  ال�صامية، والعمل معا حلمل هذه  القيم واملعاين 
للم�صي قدما على هذا  امل�صرتك  والعمل  التعاون  وتعزيز 

الدرب. 
من جهته اأ�صار �صعادة ال�صفري اإىل احت�صان دولة االإمارات 
والثقافات  االأدي��ان  200 جن�صية من خمتلف  الأك��رث من 
وتناغم  ث��ق��ايف  ان�����ص��ج��ام  يف  ب�����ص��لم  م��ع��ا  اأف���راده���ا  يعي�ص 
والعدل  التعاي�ص  م��ن  مثالية  ظ��روف  ظ��ل  ويف  جمتمعي 

وامل�صاواة . 
ولفت اإىل الزيارة التاريخية لقدا�صة البابا فران�صي�ص، بابا 
املبادرات  من  باعتبارها  ل��لإم��ارات  الكاثوليكية،  الكني�صة 
ال��ت��ي ج�����ص��دت ح��ر���ص ال��دول��ة ع��ل��ى ن�����ص��رة ق��ي��م الت�صامح 

واالعتدال والو�صطية ونبذ التطرف والكراهية. 

حاكم اأم القيوين يعزي خادم احلرمني 
ال�ضريفني يف وفاة الأمري بندر بن عبد العزيز

•• اأم القيوين- وام:

االأعلى  املجل�ص  املعل ع�صو  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  بعث �صاحب 
حاكم ام القيوين برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 
عرّب فيها عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�صاته بوفاة �صاحب ال�صمو امللكي 
يتغمده  اأن  تعاىل  امل��وىل  �صائًل  �صعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  بندر  االأم��ري 

بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته.
كما بعث �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعل ويل عهد اأم القيوين 

برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�صريفني.

كبري اأ�ضاقفة املك�ضيك يثمن دور الإمارات يف ن�ضر قيم الت�ضامح

اأخبار ال�ضاعة : الإمارات والأردن .. تن�ضيق  
متوا�ضل لتعزيز العمل العربي امل�ضرتك 

•• اأبوظبي- وام:

اأكدت ن�صرة اأخبار ال�صاعة اأن العلقات االإماراتية - االأردنية تقدم 
اأ�ص�ص  على  تقوم  التي  املتميزة  ال��ع��لق��ات  يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��اً 
را�صخة من االحرتام املتبادل، وامل�صالح امل�صرتكة، والرغبة القوية 
يف  ودفعها قدماً  العلقات  الدولتني يف تطوير هذه  قيادتي  لدى 
ال�صقيقتني،  الدولتني  �صعبي  م�صالح  يحقق  ومبا  كافة،  املجاالت 

ويعزز التفاهم حول جممل ق�صايا املنطقة.
وقالت الن�صرة - ال�صادرة عن مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث 
االإم��ارات واالأردن  اليوم حتت عنوان  افتتاحيتها  اال�صرتاتيجية يف 
�صاحب  اأن   - امل�صرتك  العربي  العمل  لتعزيز  متوا�صل  تن�صيق   ..
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة قد اأكد خلل مباحثاته مع جللة 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني، ملك اململكة االأردنية الها�صمية 
ال�صقيقة، اأول اأم�ص يف اأبوظبي اأن دولة االإمارات العربية املتحدة، 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب��ق��ي��ادة 
الدولة حفظه اهلل”حري�صة دائماً على دعم علقاتها االأخوية مع 
اآفاقها مبا يحقق م�صاحلهما  الها�صمية، وتو�صيع  االأردنية  اململكة 
التعاون والعمل العربي امل�صرتك، وخا�صة يف ظل  املتبادلة، ويعزز 
التحديات التي تواجه دول املنطقة وتداعياتها اخلطرية على اأمنها 
وا�صتقرارها، ويف مقدمتها االإرهاب والعنف والتطرف والتدخلت 

اخلارجية يف �صوؤونها الداخلية .
اأن املباحثات بني اجلانبني عربت بو�صوح عن حر�ص  واأ�صارت اإىل 
الكفيلة  ال�صبل  وبحث  الثنائية،  العلقات  تطوير  على  البلدين 
برت�صيخ تعاونهما امل�صرتك وحتقيق اأهدافهما وروؤاهما امل�صتقبلية 
وتطلعاتهما اإىل مزيد من التقدم والتنمية واالزدهار، كما ج�صدت 
يف الوقت ذاته م�صتوى التن�صيق والتفاهم، اإزاء االأحداث والتطورات 
التعامل  وكيفية  وتداعياتها،  والدولية  االإقليمية  ال�صاحتني  على 
معها، وخا�صة يف هذه املرحلة التي ت�صهد فيها العديد من الدول 
اجلهود  توحيد  على  العمل  تتطلب  خمتلفة،  حت��دي��ات  العربية 
والروؤى ملواجهتها يف اإطار العمل العربي امل�صرتك الذي يعزز اأركان 

االأمن واال�صتقرار لبلدان املنطقة و�صعوبها.
واأو�صحت الن�صرة اأن املتتبع مل�صرية العلقات االإماراتية - االأردنية 
يف االآون��ة االأخ��رية، وما ت�صهده من تقارب يف ال��روؤى حول جممل 
الق�صايا، وتنامي التعاون بينهما يف خمتلف املجاالت، تتاأكد لديه 
خ�صو�صية هذه العلقات، وكيف اأنها ت�صكل اأهم مرتكزات احلفاظ 
�صلبة  اأ�ص�ص  اإىل  ت�صتند  الأنها  املنطقة،  واال�صتقرار يف  االأم��ن  على 
من الت�صامن والتعاون الوثيق يف مواجهة كل التحديات واملخاطر 
العربية،  ال��دول  وا�صتقرار  الأم��ن  وا�صح  تهديد  على  تنطوي  التي 
وهذا ما يتج�صد على اأر�ص الواقع يف م�صاركتهما الفاعلة يف العديد 
واال�صتقرار  االأم��ن  حتقيق  ت�صتهدف  التي  واجلهود  امل��ب��ادرات  من 

على ال�صعيدين االإقليمي والدويل.
ونوهت اإىل اأن التمرين الع�صكري امل�صرتك الثوابت القوية  1 بني 
القوات امل�صلحة لدولة االإمارات العربية املتحدة واململكة االأردنية 
�صهر  الدولة يف  اأر���ص  اأقيم على  ال��ذي  العربي  الها�صمية، اجلي�ص 
الدولتني  تربط  التي  القوية  العلقات  ج�صد  ق��د  املا�صي  يونيو 
االأمن  على  احل��ف��اظ  ج��ه��ود  تعزيز  على  وحر�صهما  ال�صقيقتني، 

القومي العربي.
دولة  اأن  اإىل  افتتاحيتها  خ��ت��ام  يف   “ ال�����ص��اع��ة  اأخ��ب��ار   “ وخل�صت 
االإم�����ارات حت��ر���ص دائ��م��اً على ت��ب��ادل ال����روؤى م��ع ال���دول العربية 
ال�صقيقة، وت�صعى اإىل تعزيز التعاون معها خلدمة الق�صايا العربية، 
وذلك  العربي،  القومي  االأم��ن  تواجه  التي  التهديدات  ومواجهة 
جهد  عرب  اإال  لذلك،  الت�صدي  میكن  ال  باأنه  اإمیانها  منطلق  من 
جماعي عربي م�صرتك ..الفتة اإىل دور االإمارات الفاعل يف دعم اأي 
جهود اإقليمية ودولية، ت�صتهدف تعزيز االأمن واال�صتقرار يف الدول 
�صعوبها يف  والعمل على م�صاعدتها على حتقيق تطلعات  العربية، 

اال�صتقرار ال�صامل والتنمية واالزدهار.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

قدمت دائرة اخلدمات االجتماعية براجمها بعدة توجهات ركزت على التوعية 
2019،  والتي ت�صعى  والوقاية واحلماية وغر�ص قيم االأخلق النبيلة يف عام 
املدار�ص ومراكز  املعريف لدى االأطفال من طلبة  امل�صتوى  اإىل رفع  من خللها 
الطفل، واأولياء االأمور، وموظفي اجلهات احلكومية، واملعاقني ، واأفراد املجتمع 
مبختلف الفئات العمرية، �صعياً للحد من انت�صار الظواهر وامل�صكلت بخطوات 
واملجتمع،  من خلل  االأ�صرة  اإ�صتقرار  على  اأث��ر  لها من  ملا   ووقائية  ا�صتباقية 
تقدمي )50( برناجماً لعدد )23،552( م�صتفيد خلل الن�صف االأول من عام 

.2019
بالدائرة  االجتماعي  التثقيف  اإدارة  مدير  الق�صري  اإب��راه��ي��م  م��رمي  �صرحت 
“حر�صت االإدارة خلل عام الت�صامح 2019 اإىل تقدمي برامج متنوعة الأكرب 
عدد ممكن من خلل تق�صيمها العمل اإىل ثلثة جماالت منها: تقدمي برامج 
غر�ص القيم االأخلقية النبيلة ت�صمنت 27  برنامج، وبرامج الوقاية واحلماية 
برنامج،   12 ت�صمنت  ال��ه��ادف��ة  ال��ت��وع��وي��ة  وال���ربام���ج  ب��رن��ام��ج،   11 ت�صمنت 

وامل�صاركة بجميع هذه الربامج يف الفعاليات املجتمعية واملهرجانات التي تنظم 
من قبل اجلهات االأخرى يف اإمارة ال�صارقة«.

واأ�صافت مدير اإدارة التثقيف االجتماعي “اأطلقت دائرة اخلدمات االجتماعية 
م��ن طلبة  االأط��ف��ال  ل��دى  النبيلة  االأخ��لق��ي��ة  القيم  ب��رام��ج غر�ص  م��ن  �صل�صلة 
بثقافتهم  االرتقاء  خللها  من  يتم  والتي  واملعاقني،  االأطفال  ومراكز  املدار�ص 
و�صعياً  ون�صائح،  اإر���ص��ادات  من  ت�صمه  ملا  وحوا�صهم،  خيالهم  وتنمية  وفكرهم 
برامج  �صاعفت  فقد  الفئات  لهذه  فكرياً  �صليمة  تن�صئة  ل�صمان  ال��دائ��رة  م��ن 
غر�ص القيم يف هذا العام لت�صل اإىل 27 براجماً منها )بر الوالدين، االأمانة، 
ال�صدق، التعاون، التطوع، الوالء واالنتماء، امل�صوؤولية، اخلري، الت�صامح للحلقة 
الهوية  الكبري،  توقري  االإب����داع،  التوا�صع،  ال�صرب،  االح����رتام،  ال�صعادة،   ،1
الوطنية، ح�صن اخللق، الرحمة، النظام، النظافة، القدوة، طلب العلم، القناعة، 
3، االلتزام، املبادرة(، والتي بلغ عدد م�صتفيديها  2 و  احللم، الت�صامح للحلقة 
املثقفني االجتماعيني بالدائرة  يقوم على تقدمیها  والتي  12،361 م�صتفيد، 
يف ال�صارقة واالأفرع التابعة لها )املدام، الذيد، مليحة، دبا احل�صن، خورفكان، 

كلباء، احلمرية، البطائح، حماية حقوق الطفل(.

كما �صرحت يف ما يخ�ص الربامج التوعوية التي ت�صمنت 12  برامج اأ�صا�صية 
حقوقي،  املوؤ�ص�ص،  )زاي���د  ال��ربام��ج   و�صملت   ،4131 م�صتفيديها   ع��دد  وبلغ 
بالقراءة نرتقي، الثقافة ت�صنع ح�صارة، كن م�صتعداً للتقاعد الناجح، التخطيط 
وانقلب  الت�صيخ  التطوعي،  العمل  واإدارة  اإن�صاء  كيفية  القوية،  االأ�صرة  امل��ايل، 
الهرم الدمیوغرايف، التخطيط االأ�صري، حب ووفاء لزايد العطاء، التفكري خارج 
وموظفي  واملعاقني،  االأطفال  ومراكز  املدار�ص  لطلبة  تقدم  والتي  ال�صندوق( 

احلكومة واأفراد املجتمع كافة.
واحلماية  الوقاية  ب��رام��ج  االجتماعي  التثقيف  اإدارة  “تقدم  الق�صري  واأك���دت 
للدفاع عن النف�ص من خلل تثقيف االأطفال باأهم اأ�صاليب الدفاع عن النف�ص، 
وكيفية  االع���ت���داءات،  اأن����واع  م��ن  ن��وع  الأي  الطفل  تعر�ص  ح��ال  االأذى يف  وك��ف 
الت�صدي لها، والربنامج التوعوي “كيف تقول ال ملن يوؤذيك” الذي يركز ب�صكل 
يتعر�صون  ق��د  اع��ت��داء  اأي  م��ن  وحمايتهم  االأط��ف��ال  توعية  كيفية  ح��ول  خا�ص 
اجلن�صي  والتحر�ص  وال�صرب  العنف  اأن���واع  من  اأنف�صهم  حماية  وتعليمهم  له 
اأو االت�صال بخط  اإب��لغ ذويهم،  اأنف�صهم من خلل  الدفاع عن  وتدريبهم على 
جندة الطفل املجاين )800700(، وعن طريق تنفيذ11  برناجماً للأطفال 

و اأولياء االأمور، لتعزيز حماية االأطفال بتدريب اأولياء االأمور وتوعيتهم بكيفية 
قد  عنف  اأو  اع��ت��داء  اأي  م��ن  اأنف�صهم  حماية  على  وتدريبهم  اأطفالهم  حماية 
يتعر�صون له، فمن الواجب اأو احلر�ص اأن يتمتع ويل االأمر بهذه الثقافة والتي 
�صملت برامج عدة منها: )التنمر، الدفاع عن النف�ص، كيف تقول ال ملن يوؤذيك، 
الفيلم ال�صينمائي كيف تقول ال ملن يوؤذيك، الربنامج االلكرتوين علم طفلك 
قول كلمة ال، موؤ�صرات العنف �صد االأطفال، ولدي حقوق )قانون ودمیة(، اإدارة 
االأ�صري،  الوالدية، التلحم  الناجح بتنظيم العلقة  االأزمة اال�صرية، الطلق 
التي قدمت الربامج فيها  املرات  اإجمايل  القيادة االأ�صرية(، حتى ي�صل  رخ�صة 
اإىل )216( مرة ، لعدد )7060( م�صتفيد منها، واأ�صافت اإن تنظيم الربامج 
املجتمعي  الوعي  ن�صر  على  دائمة  ب�صفة  الرتكيز  و  متوا�صل  ب�صكل  التوعوية 
تقدمها  التي  االأن�صطة  خ��لل  من  بحقوقهم  االأط��ف��ال  متتع  ل�صمان  �صروري 
ال��دائ��رة ���ص��واء ل��لأط��ف��ال اأو الأول��ي��اء االأم����ور يف امل��دار���ص واجل��ه��ات احلكومية 
م�صتمرة  ال�صارقة  اجتماعية  واأن  االأ���ص��رة،  بها  تتواجد  التي  العامة  واالأم��اك��ن 
وب�صكل متوا�صل يف براجمها التوعوية والتي تركز عليها اإدارة التثقيف بو�صعها 

منذ بداية اأول عام حتى نهايته.

•• اأبوظبي-وام:

الهيئات  الأع�����ص��اء  تدريبية  ور���ص��ا  للنتخابات  الوطنية  اللجنة  تنظم 
اأم  من  كل  يف  وذل��ك  املجل�ص،  لع�صوية  الرت�صح  يف  الراغبني  االنتخابية 
القيوين واأبوظبي ودبي، خلل الفرتة من 1 حتى 6 اأغ�صط�ص 2019. 

ياأتي ذلك �صمن �صعي اللجنة لتثقيف اأفراد املجتمع بالعملية االنتخابية 
واإجراءات الرت�صح، ويف اإطار االإعداد النتخابات املجل�ص الوطني االحتادي 

 .2019
االنتخابية  الهيئات  اأع�صاء  جميع  للنتخابات  الوطنية  اللجنة  وتدعو 

والراغبني يف الرت�صح لع�صوية املجل�ص ح�صور هذه اجلل�صات والتي �صوف 
تنظيم  �صيتم  القيوين  اأم  اإم���ارة  يف  ال��ت��ايل:  للجدول  وفقاً  تنظيمها  يتم 
الثقايف، يف  القيوين  اأم  اأغ�صط�ص يف م�صرح مركز  االأول من  املحا�صرة يف 
اأبوظبي يف  يف  تنظيم حما�صرة   2019 اأغ�صط�ص   4 ي��وم  يف  �صيتم  حني 
اأبوظبي  قاعة املوؤمترات - الطابق الثاين يف مبنى غرفة جتارة و�صناعة 
و�صيتم يف دبي تنظيم املحا�صرة يوم 6 اأغ�صط�ص 2019 يف القاعة الكربى 
يف نادي �صباط �صرطة دبي .. فيما �صيتم تنظيم جميع املحا�صرات يف وقت 
طارق  �صعادة  وق��ال    . م�صاء   9:30 حتى   7:30 ال�صاعة  م��ن  حم��دد 
هلل لوتاه، وكيل وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�ص الوطني االحتادي، رئي�ص 

اإدارة االنتخابات: اإن تنظيم اللجنة لهذه الور�ص ياأتي�صمن �صعيها  جلنة 
وامل�صاهمة  وال�صفافية  الدقة  معايري  اأعلى  وفق  انتخابية،  عملية  لتنفيذ 
اأع�صاء الهيئات  يف تعزيز التوعية والتثقيف بالعملية االنتخابية جلميع 
املجل�ص  بالرت�صح لع�صوية  الراغبني  اإثراء معرفة  اإىل جانب  االنتخابية 

الوطني االحتادي بجميع االإجراءات املتعلقة بعملية الرت�صح . 
ولفت اإىل اأن الور�ص �صت�صهم يف اإك�صاب الراغبني بالرت�صح باخلربة العملية، 
التي متكنهم من االإحاطة بجمِيع القواعد وال�صوابط القانونية اخلا�صة 
بكافة مراحل العملية االنتخابية، ومبا ي�صمن االإملام باحلقوق والواجبات 
معها  تتعزز  متميزة،  انتخابية  حملة  تنفيذ  اإىل  تقود  التي  وااللتزامات، 

فر�ص النجاح يف انتخابات املجل�ص الوطني االحتادي 2019. 
و�صيتم خلل الور�ص مناق�صة املو�صوعات اخلا�صة بعمليات الرت�صح والتي 
اإج��راءات الرت�صح، و�صوابط احلملت االنتخابية للمر�صحني،  ترتكز يف 
املحددة  باملواعيد  والتقيد  الرت�صح،  واإج����راءات  متطلبات  مع  والتعامل 

الإجراءات الرت�صح وتو�صيح التعليمات التنفيذية للنتخابات 2019. 
النتخابات  الرابعة  االنتخابية  ال��دورة  عن  املعلومات  من  املزيد  ويتوفر 
االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  عرب   2019 االحت��ادي  الوطني  املجل�ص 
اخلا�صة بها، واملوقع االإلكرتوين للجنة الوطنية للنتخابات وتطبيقها 

الذكي.

الوطنية للنتخابات تنظم ور�ضا تدريبية للراغبني يف الرت�ضح لع�ضوية الوطني الإحتادي 

من الربامج التثقيفية التوعوية والوقائية التي تقدمها اجتماعية ال�ضارقة خلل الن�ضف الأول لعام 2019 م�ضتفيدا   23,552

•• دبي -وام:

را�صد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  ك�����ص��ف 
التابع   - االإ����ص���لم���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
لدائرة ال�صوؤون االإ�صلمية والعمل 
ل�  تنظيمه  ع���ن   - ب��دب��ي  اخل����ريي 
خلل  وف��ع��ال��ي��ة  ن�����ص��اط��ا   3،635
امل�صتفيدين  ع��دد  بلغ   2018 ع��ام 
خمتلف  م����ن   91.997 م���ن���ه���ا 

اجلن�صيات. 
وتنوعت ن�صاطات املركز خلل العام 
واملحا�صرات  الدرو�ص  بني  املا�صي 
التعليمية  وور�ص العمل وال��دورات 

والثقافية. 
وك���ان امل��رك��ز ق��د ت��ع��اون م��ع 291 
لتنفيذ  وخ��ا���ص��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
 2018 ع������ام  خ������لل  اأن�������ص���ط���ت���ه 
داخل  من  90 حما�صراً  مب�صاركة 
االإ�صلمية  ال�صوؤون  دائ��رة  وخ��ارج 
وال������ع������م������ل اخل�������������ريي ل����ت����ق����دمي 
امل���ح���ا����ص���رات وال����ن����دوات ال���ت���ي مت 

تنظيمها. 

تنظيم  ع����ل����ى  امل�����رك�����ز  وح�����ر������ص 
فعاليات بعدة لغات مبا ين�صجم مع 
التي  واالجتماعي  الثقايف  التنوع 
تتميز ب��ه اإم���ارة دب��ي وب��ه��دف ن�صر 
روح  وتر�صيخ  االإ�صلمية  الثقافة 
املواطنني  بني  والتعاي�ص  الت�صامح 
قيم  تعزيز  ع��ن  ف�صًل  واملقيمني 
خمتلف  بني  االإ�صلمية  الو�صطية 

فئات املجتمع. 
اإدارة  ل��وت��اه م��دي��رة  واأك�����دت ه��ن��د 
للثقافة  را���ص��د  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د 
االإ����ص���لم���ي���ة ح���ر����ص امل���رك���ز على 
الر�صيدة  احل��ك��وم��ة  روؤي����ة  حتقيق 
بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” يف اأن تكون 
اإمارة دبي منوذجاً عاملياً ي�صاهم يف 
ب��ني ال�صعوب  ال��ت��ق��ارب احل�����ص��اري 
وم�����رك�����زاً ي��ن�����ص��ر ق���ي���م االع����ت����دال 
االإ�صلمية،  والثقافة  والو�صطية 
العمل  �صيوا�صل  املركز  اإن  وقالت 

الدين  ق��ي��م وم����ب����ادئ  ن�����ص��ر  ع��ل��ى 
االإ�صلمي احلنيف وتقدمي الدعم 
للم�صلمني اجلدد وتنظيم الربامج 
�صاأنها حتقيق  التي من  واالأن�صطة 

ر�صالة املركز االإن�صانية. 
را�صد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  ون���ظ���م 
العام  خ���لل  االإ���ص��لم��ي��ة  للثقافة 
و59  حم���ا����ص���رة   146 امل���ا����ص���ي 
ور�صة عمل و456 دورة للمعلمني 
و2،974  امل��ت��ع��اون��ني  وامل��ع��ل��م��ني 
واملعلمني  للمعلمني  دي��ن��ي  در�����ص 
اإجمايل  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا   .. امل��ت��ع��اون��ني 
ع������دد امل�������ص���ت���ف���ي���دي���ن م����ن ب���رام���ج 
الفرتة  خ�����لل  امل����رك����ز  واأن�������ص���ط���ة 
م�صتفيدا   18،411 ن��ف�����ص��ه��ا 
من  و2،267  ال�������درو��������ص  م�����ن 
من  و71،319  امل����ح����ا�����ص����رات 
اجلماهريية  واالأن�صطة  ال��ربام��ج 
اجلدد  امل�صلمون  ع��دد  و�صل  حيث 
الذين اعتنقوا االإ�صلم خلل هذه 

الفرتة اإىل 3،176 �صخ�صا. 
ال��ت��ي يقدمها  وت�����ص��م��ل اخل���دم���ات 

للثقافة  را���ص��د  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د 
االإ�����ص����لم����ي����ة ت����ق����دمي ال����رع����اي����ة 
واالإر���������ص��������اد ل��ل��م�����ص��ل��م��ني اجل�����دد 
قيم  ومت��ث��ل  فهم  على  مل�صاعدتهم 
ال��دي��ن االإ���ص��لم��ي احل��ن��ي��ف حيث 
 618 املا�صي  العام  يف  املركز  ق��دم 
خمتلف  ���ص��م��ل��ت  رع����اي����ة  خ����دم����ة 
امل�صلمني  ت���ه���م  ال����ت����ي  ال����ن����واح����ي 

اجلدد. 
اال�صتف�صارات  م�������ص���ت���وى  وع���ل���ى 
الواردة للمركز .. فقد بلغ اإجمايل 
 7،964 االإ�����ص����ت����ف���������ص����ارات  ع������دد 
اإ�صتف�صار   2،261 منها  ا�صتف�صارا 
االإجتماعي  التوا�صل  ق��ن��وات  ع��رب 
االإلكرتوين  ال��ربي��د  ع��رب  و502 
ملوظفي املركز و2،899 من خلل 
احل�صور ال�صخ�صي و2،302 عرب 

خدمة الهاتف. 
وت���ت���ف���رع خ����دم����ات م���رك���ز حممد 
اإىل  االإ�صلمية  للثقافة  را�صد  بن 
التوا�صل  ق�صم  ه��ي  اأق�����ص��ام  ث��لث��ة 
امل�صلمني  رعاية  وق�صم  احل�صاري 
الدار�صني  ����ص���وؤون  وق�����ص��م  اجل����دد 
حيث تتكامل مهام االأق�صام الثلث 
تعزيز  يف  امل���رك���ز  ر����ص���ال���ة  ل��ت��خ��دم 
ال��ت��وا���ص��ل احل�����ص��اري ب���ني اأف����راد 
االإمارتية  الثقافة  ون�صر  املجتمع 
تنظيم  خ����لل  م���ن  واالإ����ص���لم���ي���ة 
اإ�صافة  متنوعة  واأن�صطة  فعاليات 
االع����ت����دال  ب��ق��ي��م  ال���ت���ع���ري���ف  اإىل 
والو�صطية االإ�صلمية التي تتبناها 

دولة االإمارات.

حممد  مركز  برامج  من  م�ضتفيد  األف   92
بن را�ضد للثقافة الإ�ضلمية عام 2018

•• ال�شارقة-وام:

وقعت موؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع الريادية 
اأطلقتها  ال��ت��ي  مت�صامح  امل��ل��ي��ون  وث��ي��ق��ة  رّواد 
م��ع عام  ت��زام��ن��اً  االإ���ص��لم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار 
ال��ت�����ص��ام��ح وذل���ك خ���لل االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
ب��ني ق��ي��ادات املوؤ�ص�صة ووف��د م��ن الدار  م��وؤخ��راً 
ل��ب��ح��ث ���ص��ب��ل ال��ت��ع��اون ب���ني اجل��ان��ب��ني يف دعم 

املبادرة حتت �صعار �صاركنا.. وكن مت�صاحماً. 
ال�صارقة  موؤ�ص�صة  م��دي��ر  امل��ح��م��ود  حمد  وق���ال 
وثيقة  توقيع  اإن  اد  روُّ الريادية  امل�صاريع  لدعم 
املليون مت�صامح يوؤكد اأن قيم العمل تن�صجم مع 
اإنه يوؤلف بني القلوب ويجعل  اإذ  قيم الت�صامح 
العطاء  م���ن  ل��ل��م��زي��د  ط��ي��ع��ة  اأداة  ال��ع��م��ل  م���ن 

والريادة وبذل اجلهد واالأفكار االبتكارية. 
واأ���ص��اف امل��ح��م��ود اأن امل�����ص��ارك��ة وال��ت��وق��ي��ع على 
اإىل حتقيق قيمة  اد  روُّ �صعياً من  ياأتي  الوثيقة 

ثقافته  وت��ب��ن��ي  الت�صامح  ا���ص��ت��دام��ة  يف  ري��ادي��ة 
ال�صباب  االأع��م��ال  رواد  االأع��م��ال وغر�صها يف  يف 
الإك���م���ال م�����ص��رية ال���وال���د امل��وؤ���ص�����ص امل��غ��ف��ور له 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
ممار�صة  يف  الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات  ث��راه 

الت�صامح باعتباره اأ�صلوب حياة . 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة ن�����ص��ال حممد 
ل����دار زاي����د للثقافة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
مت�صامح” تتبنى  املليون  وثيقة  اإن  االإ�صلمية 
ر�صالة “اأن يكون الفرد مت�صاحماً مع نف�صه ومع 
من حوله ومع جمتمعه الأن يف الت�صامح حياة”..

الفتة اإىل اأن املرحلة االأوىل من احلملة تهدف 
اأطر التعاون  اإىل فتح قنوات التوا�صل وتفعيل 
واخلا�صة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  م��ع 
وم���راك���ز ال��ت�����ص��وق ل��دع��م ال��وث��ي��ق��ة م���ن خلل 
تفعيل دورهم املجتمعي للرتويج على م�صتوى 
من  لهم  التابعة  امل�صتهدفة  اجلماهري  �صرائح 

وموردين”  و���ص��رك��اء  ومتعاملني  “موظفني 
بالوثيقة عرب فريق عمل  للم�صاركة  ودعوتهم 
الدار حتقيقاً للح�صول على مليون توقيع من 
خ���لل م�����ص��ارك��ة االأف�����راد واجل��ه��ات احلكومية 

وموؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�ص. 
اأطلقتها  الت�صامح  وثيقة  مبادرة  اأن  اىل  ي�صار 
فعاليات  �صمن  االإ���ص��لم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار 
مع  وت��زام��ن��اً  للكتاب  ال���دويل  اأبوظبي  معر�ص 
اأن  ر�صالة  تتبنى  ه��ي  و   2019 الت�صامح  ع��ام 
يكون الفرد مت�صاحماً مع نف�صه ومع من حوله 
ال��ت�����ص��ام��ح ح��ي��اة و هي  وم���ع جم��ت��م��ع��ه الأن يف 
قيمة  حتقيق  اإىل  امل�صتهدفة  اجلماهري  تدعو 
ريادية يف ا�صتدامة الت�صامح وقد القت الوثيقة 
اإقبااًل كبرياً من القيادات احلكومية وال�صفراء 
ونخبة من ال�صخ�صيات االجتماعية والثقافية 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  فيها،  �صجلوا  ال��ذي��ن  واالإع��لم��ي��ة 

�صرائح املجتمع.

رواد توقع وثيقة املليون مت�ضامح

تعلن موؤ�ض�ضة الن�ضر للخدمات البيئيه ومكافحة الفات
 عن حجز حيوانات �ضائبة يف مكان حجز احليوانات التابع لها يف منطقة الرحبة / اأبوظبي

لال�صتف�ص�ر : يرجى الت�ص�ل على الرقم املج�ين 80032453 ويف ح�ل عدم التعرف عليه� خالل 14 يوم من ت�ريخ احلجز 
�صيتم بيعه� يف املزاد العلني ح�صب نظ�م عقود حجز احليوان�ت ال�ص�ئبه مع مركز ادارة النف�ي�ت – ابوظبي 

ح�سب البيانات التاليه :
نوع احليوان : جمال- عدد املحتجز:1 - تاريخ احلجز:2019/07/27  

جمال( - اللون : جمل لون بني   مكان العثور على احليوان :كيزاد–)عدد 2  ن��������وره    / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
اوغ�����ن�����دا     ، ن�����اك�����ازي�����ب�����وى 
�صفره  ج������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )B0980140( رق������م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

 +256708508594

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / حممد قمران 
الهند     ، رفيق  حممد  خ��ان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )7643391R( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0509858336

فقدان جواز �ضفر
بيليات   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ح�صني نور نبى ، بنغلدي�ص   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )0447103BF( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

 0562002327

فقدان جواز �ضفر
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اعـالن تغيري ا�سـم
تقدمت املواطنة )عاطفه عبدالعزيز عبداهلل �صبور املرزوقي( 
التوثيقات  ق�صم  االبتدائية  يا�ص  بني  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�صمها من )عاطفه( اىل)لطيفه(
املذكور خلل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�صر االعلن
امريه ال�سرقي املحرمي - موثق 

عبدالإله املتني - قا�سي اإبتدائي  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 884
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ وحيث اأن ال�صيد / معز علي قمر الدين - الهند اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ ذو الفقار احمد حممد اإ�صماعيل - باك�صتان اجلن�صية 
 وذلك يف )البحر االزرق للدوات احلديدية( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )541217( 
تعديلت اأخرى : مت تغيري ن�صاط الرخ�صة من )جتارة االدوات احلديدية( اىل )جتارة االدوات احلديدية 
بيع   ، بالتجزئة   - ال�صحية ومتديداتها   االدوات  بيع   ، بالتجزئة   - الكهربائية ومتديداتها  االدوات  بيع   ،
الطلء والدهانات - بالتجزئة( - ومت تغري اال�صم التجاري : من )البحر االزرق للدوات احلديدية( اىل 

)البحر االزرق لتجارة للدوات احلديدية والكهربائية وال�صحية( 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 882

ترغب  اجلن�صية  هندية   - كريليا  نارنيندرا  ال�صيد/اين  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف التنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد فا�صل حممد 
اف�صل - هندي اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة )النقطة امللونة للمقاوالت ال�صحية 

واال�صباغ( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )754295(
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 320

بنغلدي�ص   ، �صودري  �صاهد  ح�صني  منور  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)ور�صة  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
ال�صيد/  اىل   )767323( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صيارات(  ل�صيانة  ح�صني  منور 
قمر احل�صن علي �صاند مياه �صيخ ، بنغلدي�ص اجلن�صية  تعديلت اخرى : تنازل 
�صاحب الرخ�صة اىل اخر.  وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
ن�صر هذا  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  االحتادي رقم )4( 
االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ا�صتون لإدارة املط�عم - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 02 - 1305 ملك ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان - بردبي - املركز 
التجاري االأول - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 730312 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1161887 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/7/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/7/16 بتاريخ  دب��ي 
 602 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�ص�ب�ت   لتدقيق  النعيمي  رمي  ام  تي  ايه  امل��ع��ني 
ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املقربات - هاتف : 2517720-04 فاك�ص : 
2517721-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ص�ب�ت
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املقربات 
دائ���رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2517721  : ف��اك�����ص   04-2517720  : ه��ات��ف   -
لت�صفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية 
ا�صتون لإدارة املط�عم - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/7/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/16 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  اأع��له، م�صطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
اإعالن عن اإ�سهار حكم حل وت�سفية 

�سركة ال�ساهني لهند�سة احلديد - �ش ذ م م
بناء على خطاب التكليف ال�صادر من دائرة املحاكم باإمارة راأ�ص اخليمة املوؤرخ 2019/6/25 

يف التنفيذ 367 ل�صنة 2019 مدين راأ�ص اخليمة 
املرفوعة من : 1 -جايا�صندرا بابو �صاداناندان  2 - برفني بابو �صاداناندان جايا�صندرا بابو   3 -حبيب 
الرحمن موندول  �صد ورثة املرحوم / عبداهلل علي عبداهلل حميد امل�صبح املهريي مت ندب اخلبري احل�صابي 
يو�صف حممد بن حجر للقيام باأعمال امل�صفي الق�صائي �صركة ال�صاهني لهند�صة احلديد - �ص ذ م م - لذلك 
تقرر االإعلن عن بدء اأعمال الت�صفية لل�صركة املذكورة اأعله ، والرجاء من كل من له مطالبة او دائنية ، اأو 
عليه اإلتزامات جتاه �صركة ال�صاهني لهند�صة احلديد �ص ذ م م حتت الت�صفية ان يتقدم اىل امل�صفي الق�صائي 
مبا يفيد ذلك موؤيدا بامل�صتندات الثبوتية اللزمة ، وذلك خلل فرتة اق�صاها 45 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
االإعلن وذلك على العنوان التايل : اإمارة دبي - مكتب رقم 0211 اأ ، الطابق الثاين ، بوابة ابن بطوطة ، 

 ymbinhajar71gmail.com : جبل علي ، �ص ب �صندوق رقم 127856 -  بريد الكرتوين
جوال : 0567800484  - 050344003

يو�سف حممد بن حجر
امل�سفي الق�سائي 

اإ�سهار حكم ت�سفية
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يف  الدعوى 2019/272 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي

املتنازع/م�صروع يورا�صيان 1 �ص ذ م م
بوكالة املحامي/املحامون املتحدون للمحاماة واال�صت�صارات القانونية  

�صركة   / الثانية  املتنازع �صدها   ، م   م  ذ  �ص   - األيبي  �صركة   / االأوىل  املتنازع �صدها   / اإليهم  املعلن 
األيبي - اأجرو �ص ذ م م ، املتنازع �صدها الثالثة / ال�صفية لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م ، املتنازع 
�صدها الرابعة / �صركة وورلد جراين - �ص ذ م م ، املتنازع �صده اخلام�ص / نورالن تليوبايف - بناء 
على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم االإثنني 
االأول  االإجتماع  لعقد  �صباحا  دقيقة  واأربعون  وخم�ص  العا�صرة  ال�صاعة  متام  يف   2019/8/5 املوافق 
للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد دبي - القرهود - �صارع املطار - مبنى الفجر 
للأعمال - الطابق االأول - مكتب 120. لذا يطلب ح�صوركم او من میثلكم قانونا حل�صور االجتماع 
املذكور مع اإح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�صاأن اية 

ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتلم امل�صتندات والتعقيب عليها.
اخلبري/عبيد حممد ال�سارد   
رقم القيد مبحاكم دبي 152 

دعوة حل�سور 
الجتماع الأول للخربة   
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اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/3693 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/1067 جتاري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1869010.65 درهم( ، �صامل للر�صوم وامل�صاريف   

طالب االعلن : طالب التنفيذ : م�صرف الهلل - �ص م ع  
املطلوب اعلنه : املنفذ �صده : 1- �صلطان �صعيد عبيد �صلطان بن م�صحار - جمهول 
حمل االق��ام��ة.  مو�صوع االإع��لن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة 
اأبوظبي ل��لأوراق املالية )ا�صم ال�صركة املدرجة -  اأ�صهم لدى �صوق  وهي عبارة عن 
�صركة الدار العقارية - عدد اأ�صهم 1.840 �صهم( والعائدة للمنفذ �صده املذكور اأعله 
وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )1869010.65( درهم ، بناء على قرار املحكمة 

ال�صادر بتاريخ 2019/7/14
رئي�ش الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/2685 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- اتيت �صودهري جاندى 2- ندهى جيمز - م د م �ص   
ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية/اتيت �صودهري جاندى جمهويل حمل 
ومیثله/حممد  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد   - ال�صويدي  �صلطان  عي�صى 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1140270( درهم اىل طالب 
االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/2537  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- كارل بونري ب�صفته مالك وكفيل �صامن ملديونية كراج 
بيت ال�صيارات - جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي 
التجاري   - �ص م ع ومیثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )493837.35( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف الدعوى رقم 2017/101 بيع عقار مرهون 

ار�صاد مالك جمهول حمل االقامة مبا ان طالب  املنفذ �صده/1- حممد زيغوم  اىل 
التنفيذ/ بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود ومیثله / احمد ح�صن رم�صان 
قيمة  ل�صداد  اعلنكم   2019/5/7 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - علي  اآل 
التبليغ يف  تاريخ  يوما من  درهم خلل خم�صة ع�صر  وقدرها )4.545.000(  املطالبة 
ملف التنفيذ اأعله واإال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 
من قانون االإجراءات املدنية )نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم 
االر�ص : 5 - رقم املبنى : 5  - ا�صم املبنى : تنزانايت جنوب 3 - رقم الطابق 12 - رقم 

T3 - م�صاحة العقار : 155.80 مرت مربع(.   -  012  - العقار : 06 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
ب����  والكائنة   )3655 رق��م  ، )رخ�صة  ح��رة  ح منطقة  م  �ص  دامی��ون��د  اأف  دي   / �صركة 
مدينة دبي ، املنطقة احلرة ملطار دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�صة 
لدى �صلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�صركة  املذكورة يف اعلن قرارها 
بتاريخ  عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  االإدارة  جمل�ص  بوا�صطة  اتخاذه  مت  وال��ذى  للكافة 
2019/6/26 ب�صاأن اغلق وحل ال�صركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى 
باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خلل 15 يوما 

من تاريخ هذا االعلن عن طريق الربيد امل�صجل او االت�صال ب :
ال�صادة / عبدالعزيز اأحمد علي ال�صقر ال�صحي  

�ص ب : 49640  ،  دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 2990880 4 971+   00971528496035 

 info@apnsdubai.com :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�صعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية
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اعالن امل�ستاأنف �سده بالن�سر
�صوبايكاتي  عبداهلل  كاتي  �صوباى  يو�صف  اعلنه(  )املطلوب  �صده  امل�صتاأنف 
قررت   - االإمارات   - اليليلي  عبيد  خلفان  �صيف  �صعيد   : امل�صتاأنف  الهند   -
رقم  اجلزائية  الق�صية  يف  الثالثة(  اجلنح  )دائرة  دبي  اإ�صتئناف  حمكمة 
1244-2019 واملقيدة باالإ�صتئناف رقم 2040-2019 اإعلن امل�صتاأنف �صده عن 
مببنى  الكائنة  االإ�صتئناف  ملحكمة  ح�صوركم   يقت�صي  حيث  الن�صر.  طريق 
املحاكم برب دبي يوم اخلمي�ص املوافق 2019/9/19 ال�صاعة التا�صعة والن�صف 
�صباحا القاعة رقم )No.2.D.20( ويف حالة تخلفك عن احل�صور قد 

يف�صل يف الدعوى غيابيا.
ماجد عبداجلبار املاجد
نائب مدير اإدارة الق�سايا 

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/5568)

املنذر : عبدال�صمد اإح�صان عبدال�صمد القر�صي 
املنذر اليه : يو�صف حامد العا�صمي )جمهول حمل االإقامة( 

املنذروقدره  ل�صالح  بذمته  املرت�صد  املبلغ  اآدا  و�صرعة  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه  للمنذر  امل��ن��ذر  يتوجه 
ال�صيك  قيمة  دره��م(  ال��ف  وع�صرون  وخم�صة  وخم�صمائة  مليني  )خم�صة  درهما   )5525000(
التعاون  - فرع  الوطني  دبي  االإم��ارات  بنك  وامل�صحوب على  وامل��وؤرخ 2019/3/1  رقم )000013( 
- ال�صارقة ، مع �صرعة �صداد قيمة ال�صيك �صالف الذكر مع الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا 
من تاريخ االإ�صتحقاق احلا�صل يف 2019/3/1 وحتى ال�صداد التام ، ومیهله خم�صة ايام من تاريخ 
هذا االإعلن للرد على ما جاء باالإنذار واإال �صن�صطر التخاذ كافة االإجراءات القانونية اللزمة 
قبلكم واللجوء للق�صاء للمطالبة باملبلغ امل�صتحق والفائدة القانونية عنه والتعوي�ص اجلابر ملا 
اأ�صابه من اأ�صرار بحكم م�صمول بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر اليه ر�صوم وم�صروفات التقا�صي 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/5569)

املنذر : عبدال�صمد اإح�صان عبدال�صمد القر�صي 
املنذر اليه : حممد حامد العا�صمي  )جمهول حمل االإقامة( 

املنذروقدره  ل�صالح  بذمته  املرت�صد  املبلغ  اآدا  و�صرعة  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه  للمنذر  امل��ن��ذر  يتوجه 
ال�صيك  الف درهم( قيمة  الف درهم  )2975000( درهما )مليونان وت�صعمائة وخم�صة و�صبعون 
رقم )000159( واملوؤرخ 2019/3/1 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة اال�صلمي - الفرع الرئي�صي 
- ال�صارقة ، والتنبيه عليه ب�صداد قيمة ال�صيك �صالف الذكر مع الفائدة القانونية بواقع %12 
�صنويا من تاريخ االإ�صتحقاق احلا�صل يف 2019/3/1 وحتى ال�صداد التام ، ومیهله خم�صة ايام من 
تاريخ هذا االإعلن للرد على ما جاء باالإنذار واإال �صن�صطر التخاذ كافة االإج��راءات القانونية 
اللزمة قبلكم واللجوء للق�صاء للمطالبة باملبلغ امل�صتحق والفائدة القانونية عنه والتعوي�ص 
اجلابر ملا اأ�صابه من اأ�صرار بحكم م�صمول بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر اليه ر�صوم وم�صروفات 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دعوة لإجتماع اخلربة 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية
الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية ال�ساد�سة

املرفوعة من املدعي / بنك راأ�ص اخليمة الوطني 
ومیثله قانونا / مكتب ال�صهلوي وم�صاركوه 

�صد املدعي عليه واملطلوب اإعلنه : اأنطون جيم�ص هولدينبو تيلي )�صريلينكا اجلن�صية( 
قد حتدد موعد اإجتماع اخلربة امل�صرفية يوم الثلثاء املوافق 2019/7/30م ال�صاعة الثانية بعد 
الظهر مبقر املدعي / بنك راأ�ص اخليمة الوطني ، وعنوانهم : دبي - الق�صي�ص - �صارع دم�صق 
- بناية نهال - االإدارة القانونية والتح�صيل.  يرجى من املدعي عليه او من ينوب عنه قانونا 
يف الدعوى املذكورة اأعله ح�صور اجتماع اخلربة يف املوعد املحدد اعله امام اخلبري احل�صابي 
وامل�صريف الدكتور / عبداهلل حممد ال�صم�صي ، للإت�صال هاتف متحرك : 6285562 050 - فاك�ص 

رقم 5387711 06 
اخلبرياحل�سابي وامل�سريف 
الدكتور/عبداهلل حممد ال�سم�سي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

اعالن حكم بالن�سر
   يف الدعوى رقم 2019/502 مدين جزئي                                                

ان  االإ�صلم  جمهول حمل االقامة مبا  �صاهد  االإ�صلم حممد  زاهد  املدعي عليه/1-  اىل 
ومیثله/عبدالرحمن  القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  ن�صيب  عبدالرحمن   / املدعي 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - ن�صيب  بن  عبدالرحمن  ن�صيب 
2019/5/7 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة واال�صت�صارات 
القانونية  بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ ومقداره ع�صرة االف درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد على اال تتجاوز 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  امل�صاريف  والزمته  به  املق�صى  املبلغ  ا�صل 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما 
لن�صر هذا االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
الدعوى رقم 2019/1061 

لدى حمكمة عجمان االحتادية االإبتدائية - الدائرة /املدنية اجلزئية 
املرفوعة من : بنك امل�صرق - �ص م ع 

�صد  : 1- اأطل�ص لل�صناعات املعدنية - ذ م م  ، 2- �صرف الدين رحيمه بيفي �صبري 
املدعي عليهم/اأطل�ص لل�صناعات املعدنية - ذ م م و �صرف الدين رحيمه بيفي �صبري 

امل�صرفية  اخلربة  الجتماع  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعون 
 2019/8/6 املوافق  الثلثاء  يوم  ظهرا  الواحدة  ال�صاعة  عقده  املقرر  واالإنتقال 
وذلك مبقر البنك املدعي الكائن يف اإمارة دبي - مدينة دبي للتعهيد - مبنى اجناز 

م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدمیها للخبري
jehad4justice@yahoo.com : بريد الكرتوين

اخلبري امل�سريف 
جهاد ابراهيم مطر ابوجراد - رقم القيد 567  

اإعــــــالن بالن�ســــر 
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/941 عمايل )جزئي) 

اىل املحكوم عليه : املزهر ملقاوالت البناء - عجمان - الب�صتان - خلف داي تو داي - مقابل 
امل�صلي - ت - 0505992362 - 0562822962 - رقم مكاين )4344711410( 

الدعوى  يف  املحكمة  ه��ذه   عليكم  حكمت  قد   : م   2019/7/18 بتاريخ   باأنه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اعله - ل�صالح حممد ا�صف رجا حممد بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة 
الف  ثلثني  دره���م(   30462( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : احل�صوري 
املطالبة يف 2019/5/1 حتى  تاريخ  بواقع 5% من  والفائدة  واثنني و�صتني درهم  واربعمائة 
ال�صداد التام عدا  التعوي�ص عن الف�صل التع�صفي فمن تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وت�صليمه 
التنفيذ مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر وجواز  او قيمتها عند  تذكرة �صفر ملوطنه عينا 
�صفره والزتها بالر�صوم - حكما قابل لل�صتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

العلنك بهذا التبليغ  - حرر بتاريخ 2019/7/28 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2019/961 
اإىل املحكوم عليه/حممد يو�صف عبدالرحيم علي ال�صويدي  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�صدرت بحقك 
حكما يف الدعوى رقم )2019/1289 مدين( يق�صى باإلزامك بت�صليم جواز �صفر 
+ وبدفع مبلغ وقدره )750( درهم �صامل الر�صوم وامل�صاريف ، وحيث ان املحكوم 
له/ مارى لورى غار�صيا اكريدين ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ 
حتت رقم 2019/961  لذا اأنت مكلف ب�صداد املبلغ املحكوم به خلل )15( يوما 
من تاريخ ن�صر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

االجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ح�صب اال�صول. 
قلم التنفيذ
بدار الق�ساء عجمان

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/115 عمايل كلي 
م - فرع دبي جمهول  م  ذ  - �ص  ا�صو�صييت�ص  �صركة مانهامي  املحكوم عليه/1-  اىل 
 2019/6/13 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل 
املذكورة اعله ل�صالح/ توما�ص زبينوفي�صكي بحكمت املحكمة مبثابة  الدعوى  يف 
درهما   للمدعية مبلغ )404.124.47(  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام   : احل�صوري 
)اربعمائة واربعة الفا ومائة اربعة وع�صرون درهما و�صبعة واربعون فل�صا( وبتذكرة 
نقدا   - تنفيذ احلكم  وقت   - قيمتها  او  ال�صياحية  الدرجة  على  اىل موطنه  ع��ودة 
الر�صوم  من  باملنا�صب  عليها  املدعي  والزمت  اآخ��ر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  مل  ما 
يوما  ثلثني  خ��لل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما  وامل�����ص��روف��ات.   
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2019/485 تنفيذ جتاري 
مبا  االقامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �ص   - العقاري  والتطوير  للإ�صتثمار  �صده/1-تنميات  املنفذ  اىل 
ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك ات�����ص ا����ص ب��ي ���ص��ي ال�����ص��رق االو����ص���ط امل���ح���دود ومی��ث��ل��ه/ع��ل��ي حم��م��د عمر 
العيدرو�ص قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/7/21 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)261377175.64( درهم خلل 15 يوم من تارخ التبليغ واال بيع الوحدات 
1-)الوحدة رقم 608 - رقم املبنى 2 - ا�صم املبنى على بابا - منطقة وادي ال�صفا 3- رقم االر�ص 691( 
 2-)الوحدة رقم 712 - رقم املبنى 2 - ا�صم املبنى على بابا - منطقة وادي ال�صفا 3 - رقم االر�ص 691(
 3-)الوحدة رقم 1102 - رقم املبنى 3 - ا�صم املبنى : علي الدين - منطقة وادي ال�صفا 3 - رقم االر�ص 694(

4-)الوحدة رقم 801 رقم املبنى  2 - ا�صم املبنى كيلوبرتا - منطقة وادي ال�صفا 3 - رقم االر�ص 694( 
 5-)الوحدة رقم 901 رقم املبنى 2 - ا�صم املبنى كيلوبرتا - منطقة وادي ال�صفا 3- رقم االر�ص 694(

والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ص املادة 295 من قانون االإجراءات املدنية.

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2019/500 امر اداء    

ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  قا�صموف  عليه/1-�صاميل  امل��دع��ى  اىل 
را�صد  �صليم  ومیثله/�صعيد  البدواوى  خلفان  عبيد  حممد  املدعي/علي 
ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية  اداء فقد   اأم��ر  ا�صت�صدار  املزروعي طلب 
توؤدي  بان  قا�صموف   �صاميل  عليها   املدعى  بالزام   2019/5/12 بتاريخ 
للمدعي علي حممد عبيد خلفان مبلغ مائة وثمانية و�صتون الف درهم 
والفائدة 9% �صنويا من 2017/3/30 وحتى ال�صداد التام والزمته الر�صوم 
وامل�صاريف. ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�صر هذا االعلن.
رئي�ش الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي -وام:

 31000 االآيزو  �صهادة  للتنمية على  اأبوظبي  ح�صل �صندوق 
. BSI من املعهد الربيطاين للموا�صفات واملقايي�ص العاملية

وي�صاعد االآيزو 31000 الدويل الإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية من 
خلل املبادئ واالإر�صادات العامة التي ي�صعها لتحليل املخاطر 
اإدارة املخاطر يف  اإطار  وتقيمها والتعامل معها حيث مت و�صع 
اأف�صل املمار�صات واملعايري بهدف التعامل  ال�صندوق بناًء على 
مع املخاطر بطرق منهجية ومقا�صه وفعالة تعمل على ا�صتدامة 
ي�صمن  ومب���ا  وف��ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  الرئي�صية  ال�����ص��ن��دوق  اأع��م��ال 
حتقيق اأهدافه اال�صرتاتيجية. وي�صاهم تطبيق معايري االآيزو 

لل�صندوق من خلل  الت�صغيلية  الكفاءة  حت�صني  يف   31000
تطبيق االإدارة الوقائية وكذلك ا�صتخدم �صيا�صة الإدارة املخاطر 
نظام  اأداء  وال�صركاء، وحت�صني  العملء  ثقة  تعزيز  تعمل على 
بفاعلية  اال�صتجابة  القدرة على  وزيادة  وزيادة مرونته  االإدارة 
الرئي�صية  العمليات  �صري  على  توؤثر  قد  التي  التهديدات  على 
�صعادة  ق��ال  و  واال�صرتاتيجية.  واالئتمانية  املالية  كاملخاطر 
للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  ع��ام  مدير  ال�صويدي  �صيف  حممد 
اأول موؤ�ص�صة  نكون  اأن  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  يف  “ُي�صعدنا 
حكومية مالية يف اأبوظبي حت�صل على �صهادة االآيزو 31000 
ال�صادرة عن املعهد الربيطاين للموا�صفات واملقايي�ص العاملية، 
م�صرياً اإىل اأن هذه ال�صهادة ت�صكل لنا حافزاً مهماً يف االرتقاء 

باإدارة  اخلا�صة  املعايري  اأرق��ى  وفق  الت�صغيلي  ال�صندوق  ب��اأداء 
اأبوظبي  ���ص��ن��دوق  اأن  ال�����ص��وي��دي  واأ���ص��اف  وجتنبها.  امل��خ��اط��ر 
اجلودة  مفهوم  وتر�صيخ  التميز  حتقيق  اإىل  ي�صعى  للتنمية 
املمار�صات  اأف�صل  تبني  خ��لل  من  واالبتكار  واال�صرتاتيجية 
واملعايري الدولية مع و�صع �صوابط داخلية قوية وتبني برامج 
اجلودة العاملية للرتقاء باأداء ال�صندوق، ال �صيما وان تطبيق 
املوؤ�ص�صة  اأداء  حت�صني  على  �صتعمل   31000 االآي���زو  معايري 
وتعمل على بناء نظام قوي قادر على اتخاذ القرارات املنا�صبة 
اأبوظبي  �صندوق  ويطبق  اال�صرتاتيجية.  االأه���داف  لتحقيق 
الرئي�صية  اأعماله  جميع  على  املخاطر  اإدارة  منظومة  للتنمية 

من حيث اإدارة القرو�ص واملنح واال�صتثمارات.

•• دبي-الفجر: 

اآل  را�صد  بن  حمدان  موؤ�ص�صة  نظمت 
ور�صة  املتميز  التعليمي  مكتوم للأداء 
العقارية”  “فكرتي  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل  
العقاري  دب����ي  م��ع��ه��د  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ب���دائ���رة االأرا�����ص����ي واالأم������لك بدبي 
واملعلمني  ال��ط��ل��ب��ة  راب��ط��ة  ت�صتهدف 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة امل��وؤ���ص�����ص��ة بهدف 
غر�ص املعرفة يف القطاع العقاري من 
باملعرفة  وت��زوي��ده��م  تدريبهم  خ��لل 
املدن  وبناء  بالعقار  املتعلقة  العقارية 
وت�صميمها واملفاهيم اخلا�صة يف اإن�صاء 
العقارات واالأبراج وامل�صاكن، باالإ�صافة 
االرا�صي  دائ����رة  ب���دور  تعريفهم  اىل 

واالم��لك يف هذا القطاع احليوي، و 
ت�صتمر الور�صة خلل الفرتة من 21 
امل��ق��ب��ل يف  اأغ�صط�ص   1 وح��ت��ى  ي��ول��ي��و 

مركز حمدان للموهبة واالبتكار. 
ال����دك����ت����ور جمال  ق�����ال  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
االأمناء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  املهريي، 
االأمني العام ملوؤ�ص�صة حمدان بن را�صد 
املتميز:   التعليمي  ل���لأداء  مكتوم  اآل 
تطوير  اإىل  م�صتمر  ب�صكل  “نهدف 
ومعلمينا،  طلبنا  وم��ه��ارات  م��ع��ارف 
خلل  من  منهم  املتميزين  �صيما  وال 
املفاهيم  ل��رت���ص��ي��خ  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول 
القطاعات  ح��ول  الرئي�صة  وال��رك��ائ��ز 
احليوية داخ��ل دول��ة االإم���ارات، وذلك 
لتطوير  ا�صرتاتيجية  روؤي���ة  اإط���ار  يف 

منظومة التعليم واإعداد كوادر ب�صرية 
تتميز مبعرفة وا�صعة يف كل املجاالت، 
ما يهدف يف النهاية اإىل بناء جيل قادر 
يف  الفعالة  وامل�صاهمة  التطوير  على 
عملية التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها 
الدولة«. واأ�صاف: “تاأتي ور�صة العمل 
ال�صراكات  لرت�صيخ  خطتنا  اإط���ار  يف 
خمتلف  مع  والتعاون  اال�صرتاتيجية 
واحلكومية  االحت������ادي������ة  ال���ه���ي���ئ���ات 
الفعالة  وامل�صاهمة  اخلا�ص،  والقطاع 
امل�صاركة  ثقافة  ن�صر  نحو  جهودنا  يف 
اأن�صطة  امل��ج��ت��م��ع يف خم��ت��ل��ف  الأف�����راد 
التعريف  بغر�ص  االقت�صادية  الدولة 
امل�صاركة  ن��ح��و  امل��ج��ت��م��ع  واإل���ه���ام  ب��ه��ا 
الفعالة يف تلك االأن�صطة يف امل�صتقبل. 

ون�����ص��ع��ى خ����لل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة اإىل 
اإ�������ص������راك اأك�������رب ع������دد م����ن ال���ط���لب 
وامل��ع��ل��م��ني وامل���وه���وب���ني خ���لل ور�ص 
عمل وبرامج تدريبية لرفد االقت�صاد 
بالكوادر  املعرفة  على  القائم  الوطني 
بدرجة  يتمتعون  ال��ذي��ن  واملتعاملني 
اإىل  عالية من الوعي، وهو ما يهدف 
تعزيز دور تلك القطاعات على املدى 
الطويل«. ويتناول االأ�صبوع االأول من 
العقارية،  باملفاهيم  التعريف  الور�صة 
والتعريف  وب��ن��ائ��ه��ا،  امل���دن  وت�صميم 
بالبيئة العقارية واأطرافها، واالأعمال 
خلل  وتنظم  العقارية،  وامل��م��ار���ص��ات 
االأ�صبوع االأول جولة يف م�صاريع نخلة 
االأ�صبوع  ويت�صمن  العقارية.  جمريا 

العقاري”،  “فكرتي  م�صابقة  الثاين 
بالتفكري  ال����ط����لب  ����ص���ي���ق���وم  ح���ي���ث 
والبحث يف تقدمي �صيء مبتكر يخدم 
اأو تطبيق  اآيل  البيئة العقارية كرجل 
االأفكار  ع��ر���ص  ���ص��ي��ت��م  وع��ل��ي��ه  ذك����ي. 
اليوم  ال��ف��ائ��ز وم��ك��اف��ئ��ت��ه يف  وت��ك��رمي 
االأخ���ري م��ن ال��ور���ص��ة، ب��االإ���ص��اف��ة اىل 

تقدمي �صهادات �صكر للم�صاركني.
ومن جهتها اأكدت خولة بحلوق مدير 
واالبتكار:  للموهبة  ح��م��دان  م��رك��ز 
للموهبة  ح��م��دان  مركز  يف  “ن�صعى 
العمل  ور���ص  احت�صان  اإىل  واالب��ت��ك��ار 
وب���رام���ج ال��ت��دري��ب ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
والفائزين  امل��ت��درب��ني  م��واه��ب  �صقل 
ور�صة عمل  املوؤ�ص�صة. وتهدف  بجائزة 

فكرتي العقارية لي�ص فقط اإىل تطوير 
العقاري  بالقطاع  امل�صاركني  م��ع��ارف 
امل��زده��ر داخ��ل اإم���ارة دب��ي واالإم����ارات، 
عقارياً  املجتمع  توعية  اإىل   اأي�صاً  بل 

وبناء  العقاري،  ال�صوق  �صفافية  ورفع 
م�صتقبل  بناء  يف  ي�صاهم  عقاري  جيل 
الدولة وت�صميم املدن، ورفع م�صتوى 
االإب��داع واالبتكار يف جم��االت �صناعة 

العقار، وكذلك معرفة قدرات الطلبة 
يف امل�����ص��ارك��ة يف ط����رح االأف����ك����ار اأم����ام 
االآخ���ري���ن وب��ن��اء ج��ي��ل ف��ع��ال ي�صارك 

بامل�صوؤولية يف كل املجاالت.«

اأبوظبي للتنمية يح�ضل على �ضهادة الآيزو 31000 الدويل لإدارة املخاطر املوؤ�ض�ضية

ب�لتع�ون مع معهد دبي العق�ري بدائرة الأرا�صي والأمالك بدبي

»حمدان التعليمية« تنظم ور�ضة »فكرتي العقارية« لرابطة الطلبة واملعلمني الفائزين

•• ال�شارقة -الفجر:

التابعة  ال�����ص��ارق��ة  ن��ا���ص��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
القادة  ل�صناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ص�صة 
واملبتكرين متمثلة يف مركز نا�صئة 
خورفكان ور�صة بعنوان “الروبوت 
وبرجمته”، بال�صراكة مع املوؤ�ص�صة 
مبادرة  �صمن  لل�صباب  االحت��ادي��ة 
ل�صباب  ال�����ص��ي��ف��ي��ة  االأك����ادمی����ي����ة 
االإم�����ارات وب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�ص 

ال�صارقة لل�صباب.
اأقيمت الور�صة يف جامعة ال�صارقة 
النا�صئ  وق��دم��ه��ا  خ��ورف��ك��ان  ف���رع 
خالد علي ال�صالوبي اأحد منت�صبي 
ن���ا����ص���ئ���ة خ����ورف����ك����ان ومن  م����رك����ز 
امل���ت���م���ي���زي���ن يف جم�����ال ال����روب����وت 
براءة   14 و���ص��اح��ب  وال���ربجم���ة، 
اخ�����رتاع، وم���ربم���ج اإل���ك���رتوين يف 

عدة لغات برجمية.
���ص��ه��دت ال��ور���ص��ة ح�����ص��ور ك���ل من 
النقبي  ع��ب��ي��د  خ��م��ي�����ص  د.را�����ص����د 
ملدينة  ال���ب���ل���دي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
خ��ورف��ك��ان و���ص��ع��ادة ���ص��امل حممد 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  النقبي  را�صد 
الثقايف،  الريا�صي  خورفكان  نادي 
ال�صحي  �صعيد  �صلطان  وال��ع��ق��ي��د 
مدير اإدارة الدفاع املدين باملنطقة 
الزعابي  عبيد  علي  ود.  ال�صرقية، 
ال�صارقة  بجامعة  االإداري  النائب 

فرع خورفكان.
احلميد  عبد  ال��ور���ص��ة  ح�صر  كما 
رع���اي���ة  اإدارة  م����دي����ر  ال���ي���ا����ص���ي 
واأحمد  ال�صارقة،  بنا�صئة  النا�صئة 
���ص��اه��ني احل��و���ص��ن��ي م���دي���ر مركز 
فاطمة  ود.  خ����ورف����ك����ان،  ن��ا���ص��ئ��ة 
البلدي  املجل�ص  �صر  اأمني  ال�صاعر 

بخورفكان وعدد من مدراء مراكز 
عدد  اإىل  اإ�صافة  ال�صارقة،  نا�صئة 
االأمور  واأولياء  النا�صئة  من  كبري 
ال�صارقة  جم��ل�����ص  م���ن  وع�����ص��وات 
ال�صارقة  لل�صباب وطالبات جامعة 

بخورفكان.
وقال اأحمد �صاهني احلو�صني مدير 
مركز نا�صئة خورفكان: جاء تنظيم 
هذه الور�صة انطلقاً من احلر�ص 
والتعاون  ال��ت��وا���ص��ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
املوؤ�ص�صات  ك���اف���ة  ب���ني  امل�������ص���رتك 
مبدينة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
خورفكان، اإ�صافة اإىل اإلقاء ال�صوء 
منت�صبينا  واإب��داع��ات  مواهب  على 
يف املجاالت كافة، وخا�صة يف م�صار 
اأ�صبح  الذي  والتكنولوجيا  العلوم 
وال�صباب  للنا�صئة  اأ�صا�صياً  مطلباً 
مبا يوؤهلهم اإىل مواكبة متطلبات 

�صوق العمل.
بال�صكر  احل����و�����ص����ن����ي  وت������وج������ه 
املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات  لقيادات 
النا�صئة عرب  وال�صيوف على دعم 
ح�صورهم الور�صة، ومتنى التوفيق 
ال�صالوبي  خالد  للنا�صئ  والتميز 
نا�صئة  مل��راك��ز  املنت�صبني  وج��م��ي��ع 

ال�صارقة يف حياتهم امل�صتقبلية. 
جمموعة  ع��ل��ى  ال��ور���ص��ة  ا�صتملت 
التعريف  يف  مت��ث��ل��ت  امل���ح���اور  م���ن 
ب����ال����روب����وت واأن�������واع�������ه، اإ����ص���اف���ة 
الزمني  اخل����ط  ا���ص��ت��ع��را���ص  اإىل 
دولة  وم��ب��ادرات  ال��روب��وت،  لتاريخ 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
تعيني  ومنها  اال�صطناعي  الذكاء 
يف  اال�صطناعي  للذكاء  وزي��ر  اأول 
الذكاء  يف  وا�صرتاتيجيتها  العامل، 
االأوىل  تعترب  ال��ت��ي  اال�صطناعي 

من نوعها يف العامل اأي�صاً، اإ�صافة 
م�صابقات  من  العديد  تنظيم  اإىل 
مهارات  ت�صقل  ال��ت��ي  ال��روب��وت��ات 
يف  ق��درات��ه��م  وت��دع��م  ال�صن  �صغار 

ت�صميم وبرجمة الروبوت.
ال�صالوبي  خ��ال��د  ال��ن��ا���ص��ئ  وق����دم 
وافياً  ���ص��رح��اً  ال���ور����ص���ة  ل�����ص��ي��وف 
منها  ي���ت���ك���ون  ال����ت����ي  ل������لأج������زاء 
امل�صتخدمة  وال��ربام��ج  ال���روب���وت، 
معينة،  م��ه��ام  الأداء  ب��رجم��ت��ه  يف 
واجهة  اإىل  اجلمهور  تعرف  حيث 
برنامج EV3، واالأوامر املوجودة 
قائمة  اإىل  وت���ع���رف���وا  امل���ع���ال���ج،  يف 

االأدوات ووظيفة كل اأداة.
ملحوظاً  جتاوباً  الور�صة  و�صهدت 
م���ن احل�����ص��ور ع���رب ال��ت��ف��اع��ل مع 
ال�صالوبي  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  االأ���ص��ئ��ل��ة 
امل�صتقبلية  ال���ت���ط���ل���ع���ات  ح������ول 

الذكاء  ت��ف��وق  وم����دى  ل���ل���روب���وت، 
االإن�صان،  ذك���اء  على  اال�صطناعي 
العملي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
حتريك  م����ه����ارات  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف 
تكرمي  مت  اخل��ت��ام  ويف  ال���روب���وت، 
وال�صركاء  ال�صالوبي  النا�صئ خالد 

وامل�صاهمني يف اإجناح الور�صة
التابعة  ال�����ص��ارق��ة،  ن��ا���ص��ئ��ة  ت��ع��ت��رب 
القادة  ل�صناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ص�صة 
تركز  �صبابية  موؤ�ص�صة  واملبتكرين، 
االإب��داع واالبتكار واالكت�صاف  على 
املرحلة  يف  النا�صئة  مل��واه��ب  املبكر 
عاماً   18 اإىل   13 م��ن  ال��ع��م��ري��ة 
والعمل على رعايتها ب�صكل م�صتمر، 
لل�صباب  اجل��اذب��ة  البيئة  وتهيئة 
املهارات  وتعلم  ال��ه��واي��ات  ملمار�صة 
املنت�صرة  الثمانية  م��راك��زه��ا  ع��رب 
يف خم��ت��ل��ف م���دن وم��ن��اط��ق اإم����ارة 

ال�صارقة، وتزودهم باخلربات التي 
وت�صاعدهم  الوطني  ح�صهم  تنمي 

للنهو�ص  ب���اأدواره���م  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى 
واالرتقاء باملجتمع االإماراتي. 

•• دبي-الفجر:

هناأ �صعادة اللواء الدكتور عبد القدو�ص عبد الرزاق العبيديل، 
دبي،  �صرطة  يف  والريادة  التميز  ل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد 
اأبناء العاملني يف االإدارة العامة للتميز  الطلبة املتفوقني من 
والريادة مبنا�صبة جناحهم يف �صهادة الثانوية العامة، متمنياً 
لهم التوفيق والنجاح يف موا�صلة م�صريتهم العلمية وتطوير 
ق��درات��ه��م واالإب�����داع واالب��ت��ك��ار، وت��ق��دمي ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف 

خمتلف املجاالت.
العامة  االإدارة  اأقامته  ال��ذي  التكرمي  حفل  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
احلمراين،  �صالح  الدكتور  العقيد  بح�صور  وال��ري��ادة،  للتميز 

ومديري  ب��ال��ن��ي��اب��ة،  وال���ري���ادة  للتميز  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
االإدارات الفرعية وعدد من ال�صباط، والطلبة املكرمني.

من  النخبة  ه��ذه  ت��ك��رمي  اأهمية  اإىل  العبيديل  ال��ل��واء  واأ���ص��ار 
ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني وال��ن��اج��ح��ني ال��ذي��ن اج��ت��ه��دوا يف حتقيق 
ال��ن��ج��اح يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، وان��ع��ك��ا���ص ه���ذا االج��ت��ه��اد على 

م�صتقبل درا�صتهم اجلامعية.
وفخره  اع��ت��زازه  عن  العبيديل  ال��ل��واء  عرب  حديثه،  ختام  ويف 
بنجاح،  املرحلة  هذه  واجتيازهم  للطلبة،  العلمي  التميز  بهذا 
وح�صول عدد منهم على درجات متقدمة يف الثانوية العامة، 
مهنئاً اأولياء اأمور الطلبة الذين قدموا كل ما بو�صعهم لتوفري 

بيئة �صاحلة الأبنائهم للدرا�صة والرتكيز واالجتهاد.

العامة  االإدارة  حر�ص  احلمراين،  �صالح  العقيد  اأكد  وب��دوره، 
للتميز والريادة على تكرمي املتفوقني من اأبناء العاملني فيها 
واالأ�صر يف  االأم��ور  اأولياء  بدور  منها  واإمیاناً  اإ�صعادهم،  بهدف 
ت�صجيع اأبنائهم على العلم واملعرفة والتفوق واالإبداع واالبتكار، 
وهذا ال میكن اأن يحدث اإال اإذا كانت االأ�صرة م�صتقرة ي�صودها 

احلب والتاآلف.
ويف ختام احلفل، كرم �صعادة اللواء العبيديل الطلبة املتفوقني 
متمنياً لهم التوفيق والنجاح، فيما اأعرب اأولياء اأمور الطلبة 
متقدمني  ال��ك��رمی��ة،  اللفتة  ب��ه��ذه  وف��رح��ت��ه��م  �صعادتهم  ع��ن 
بال�صكر والتقدير للإدارة العامة للتميز والريادة على حر�صها 

واهتمامها بالطلبة املتميزين.

�ضرطة دبي تكرم املتفوقني من اأبناء العاملني يف »التميز والريادة«

نا�ضئة ال�ضارقة تنظم ور�ضة بعنوان الروبوت وبرجمته يف جامعة ال�ضارقة بخورفكان

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/917  جتاري كلي
املتحدة  االم����ارات   -2 �����ص.ذ.م.م  لل�صتثمار  جلف  1-ن��ا���ص��ي��ون��ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
لل�صناعات احلديدية والهند�صية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك 
امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( ومیثله:حمده ح�صني احمد جا�صم مكي قد اأقام عليك 
والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى 
املطالبة  تاريخ  من   %13 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م   )7883735( مبلغ  ب�صداد 
وح��ت��ى مت��ام ال�����ص��داد وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة و���ص��م��ول احلكم 
بالنفاذ املعجل دون قيد او �صرط.وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق:2019/8/21 
میثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �ص  ال�صاعة:09:30 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/289  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �صده/1- �صركة �صوبها فينت�صرز ليمتد جمهول حمل االقامة 
خلفان  عبيد  ومیثله:حممد  كا�صماين  التنفيذ/نطام  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صويدي  الر�صة 
به وقدره )1022858.76( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
)العقد  احل��ج��ز  ا�صتمارة  اتفاقية  انف�صاخ  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  ال��دع��وى  مو�صوع  العقارية  ال��وح��دة  على  املبدئي( 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1402  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ا�صابورة دامیوندز م.د.م.���ص 2- �صانديب مانهار يلل �صاه ب�صفته كفيل 
و�صامن ملديونية ا�صابورة دامیوندز م.د.م.���ص  3- راكي�ص جايانتيلل �صاه ب�صفته كفيل و�صامن 
ملديونية ا�صابورة دامیوندز م.د.م.�ص  4- تريلوك للأملا�ص �ص.ذ.م.م ب�صفتها كفيل و�صامن ملديونية 
ا�صابورة دامیوندز م.د.م.�ص 5- كامال ديني�صكومار �صاه ديني�صكومار ديف�صاندبهاى جاين ب�صفته 
كفيل و�صامن ملديونية ا�صابورة دامیوندز م.د.م.���ص  6- �صاين للأملا�ص �ص.ذ.م.م 7- ارهام الملا�ص 
���ص.ذ.م.م 8- ميلد مطر جو يلريى تريدينغ ���ص.م.ح جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /
دواركي�ص للذهب واالملا�ص �ص.ذ.م.م  ومیثله:اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي  قد ا�صتاأنف/ 

احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/718 جتاري كلي     
 ch2.E.23 وحددت لها جل�صه يوم الثلثاء  املوافق 2019/8/6 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم

وعليه يقت�صي ح�صوركم او من میثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/918  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- �صركة بروجكت�ص لينك للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/م�صنع مياه االمارات �ص.ذ.م.م .

طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/6/30 
اإلزام املدعي عليها �صركة بروجكت�ص لينك للمقاوالت ذ.م.م بان توؤدي للمدعية 
م�صنع مياه االم��ارات ���ص.ذ.م.م مبلغ )71.957.02( درهم والفائدة القانونية 
التام  ال�صداد  وحتى  يف:2019/5/7  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
والزام املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف .  ولكم احلق يف ا�صتئناف االأمر خلل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعلن.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1402  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- ا�صرتوكتورا�ص اليكات�ص للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/�صفوة املدينة االعمال الفنية �ص.ذ.م.م ومیثله:مو�صى 
بتاريخ:2019/7/11  االبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   . العامري  مو�صى  عي�صى 
توؤدي  ب��ان  ����ص.ذ.م.م  للمقاوالت  اليكات�ص  ا�صرتوكتورا�ص  عليها  املدعي  اإل��زام 
���ص.ذ.م.م  مبلغ )خم�صة و�صتون الف  الفنية  املدينة االعمال  للمدعية �صفوة 
ومائتني واثني ع�صر درهم و�صتة فلو�ص( والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة .  ولكم احلق يف ا�صتئناف االأمر خلل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�صر هذا االعلن.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
النظام ال�ضوري ي�ضيطر على قريتني يف حماة

•• بريوت-رويرتز:

اإن  اأم�ص  ال�صورية  واملعار�صة  قالت م�صادر من احلكومة 
قوات احلكومة ا�صتعادت ال�صيطرة على قريتني يف �صمال 
بعد  ان�صحبوا  الذين  املعار�صة  مقاتلي  من  البلد  غ��رب 

اأيام من الق�صف املكثف.
كان مقاتلو املعار�صة قد �صيطروا على قريتي اجلبني وتل 
ملح ب�صمال حمافظة حماة يف مطلع يونيو حزيران خلل 
هجوم م�صاد على القوات احلكومية التي ت�صن هجوما يف 

املنطقة منذ اأواخر اأبريل ني�صان بدعم من رو�صيا.

امل�صلحني  ان�صحاب  باملنطقة  املعار�صة  ملقاتلي  قائد  واأك��د 
من اجلبني بعد ق�صف عنيف.

وحدات  اإن  ل��لأن��ب��اء  ال�صورية  العربية  وال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
ملح  تل  بلدتي  على  التامة  ال�صيطرة  ا�صتعادت  اجلي�ص 
االإرهابية  التنظيمات  “�صد  عملياتها  وتوا�صل  واجلبني 

املنت�صرة يف ريف حماة ال�صمايل واإدلب اجلنوبي.
وقالت �صحيفة الوطن املوالية لدم�صق يف وقت �صابق اإن 
ا�صتهداف طائرات  املنطقة مع  تقدم يف  ال�صوري  اجلي�ص 
اإطلق  وب��ع��د  امل�صلحني  م��واق��ع  ورو���ص��ي��ة  �صورية  حربية 

نريان متهيدية لعدة اأيام.

االإن�صانية  ال�����ص��وؤون  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  مكتب  وق��ال 
 400 يربو على  تاأك������د مقتل ما  اإنه  امل�������ا�صي  االأ�ص�����بوع 
مدين خلل ت�صاعد العنف يف �صم�����ال غرب �صوريا على 
 440 م��ن  اأك���رث  ون���زوح  املا�صية  الثلثة  ال�صهور  م��دى 

األفا.
واأ����ص���اف اأن ال��ق�����ص��ف وال�����ص��رب��ات اجل��وي��ة ا���ص��ت��م��ل على 
كالرباميل  ال��ت��وج��ي��ه  دق��ي��ق��ة  غ��ري  “اأ�صلحة  ا���ص��ت��خ��دام 
�صنوات،  امل�صتمر منذ ثماين  ال�صراع  وخلل  املتفجرة”. 
جرى توثيق ا�صتخدام اجلي�ص ال�صوري على نطاق وا�صع 

ملثل هذه االأ�صلحة التي ترميها طائرات هليكوبرت.

•• برلني-اأ ف ب:

تاأخري عن  ب��دون  االإف���راج  اإىل  اأم�ص رو�صيا  اأملانيا  دع��ت 
نحو األف متظاهر اأوقفوا يف مو�صكو خلل عطلة نهاية 
من  للقوة  املتنا�صب  غري  باال�صتخدام  ون��ددت  االأ�صبوع 

قبل عنا�صر ال�صرطة الرو�صية.
وقالت اأولريكه دمیري املتحدثة با�صم امل�صت�صارة اأنغيل 
االأملانية  احل��ك��وم��ة  اإن  �صحايف  م��وؤمت��ر  خ��لل  م��ريك��ل 
عن  م��ع��رب��ًة  املوقوفني”،  ع��ن  ���ص��ري��ع��اً  اإف���راج���اً  تنتظر 
“قلق” برلني من الو�صع ومذكرة مو�صكو بالتزاماتها 

يف جمال احرتام “حريات التجمع والتعبري«.

تدخل  بق�صوة  كبري،  بقلق  “علمت  اأملانيا  اأن  واأ�صافت 
األيك�صي  اإىل  ت�صر  مل  ت��ك��اف��وؤ«.ل��ك��ن��ه��ا  ب���دون  ال�����ص��رط��ة 
نافالني املعار�ص الرو�صي الرئي�صي للرئي�ص فلدمیري 
االأحد  امل�صت�صفى  اإىل  �صجنه  من  نقل  بوتني.ونافالني 

وقال طبيبه اإنه اأ�صيب “مبادة �صامة«.
وكان قد اأوقف االأربعاء قبل اأيام من جتمع للمعار�صة 
بتوقيف  ان��ت��ه��ى  ح����رة،  ب��ان��ت��خ��اب��ات  للمطالبة  ال�����ص��ب��ت 
حكومية  غ����ري  م��ن��ظ��م��ة  ح�������ص���ب  م���ت���ظ���اه���ر   1400

متخ�ص�صة مبتابعة التظاهرات.
 1074 ت��وق��ي��ف  ال�����ص��رط��ة م��ن جهتها ع��ن  وحت��دث��ت 

�صخ�صا ب�صبب “خمالفات متعددة«.

•• بكني-اأ ف ب:

االنرتنت  على  �صيني  موقع  موؤ�ص�ص  على  ام�ص  حكم 
ك�صف خروقات مفرت�صة حلقوق االإن�صان بال�صجن 12 
اأق�صى عقوبة ت�صدر بحّق من�صق �صيني يف  عاماً، وهي 
دولة”  اأ�صرار  ب�”ك�صف  االأخ��رية.واأدي��ن هوانغ  ال�صنوات 
ي���ورو( من  ي��وان )26100  األ��ف   20 ومت��ت م�صادرة 
ال�صعبية  للمحكمة  ب��ي��ان  ب��ح�����ص��ب  اخل��ا���ص��ة،  اأم���وال���ه 
املتو�صطة يف ميانغ يانغ )جنوب غرب ال�صني( وهوانغ 
ت�صتهدفه  ال�صني،  يف  ق��دمي  معار�ص  ع��ام��اً(   56( ك��ي 
موقع  اأدار  وقد   .2000 العام  منذ  بانتظام  ال�صلطات 
ال��ب��لد. وه���دف املوقع  امل��ح��ظ��ور يف  ت��ي��ان وانغ”   64“
التذكري بالقمع الدموي لتظاهرات �صاحة تيان اأمنني 
يف بكني يف 4 حزيران يونيو 1989، وهو حدث معروف 
يف ال�صني با�صم “4-6«.واأوقف هوانغ كي، الذي يعاين 

عن  للدفاع  منظمات  بح�صب  �صيئة  �صحية  حالة  م��ن 
2016 بعد وق��ت ق�صري من  االإن�����ص��ان، يف ع��ام  حقوق 
فوزه بجائزة “مرا�صلون بل حدود” و”ت يف 5 موند” 
حلرية ال�صحافة.وفاز هوانغ كي يف عام 2004 بجائزة 
على  النا�صطني  للمعار�صني  حدود”  ب��ل  “مرا�صلون 
اأرب��ع �صنوات. بال�صجن قبل  االنرتنت بعد احلكم عليه 
وكان بذلك اأول معار�ص �صيني يق�صي عقوبة بال�صجن 

ال�صتخدامه االنرتنت الأهداف �صيا�صية.
ويف عام 2009، حكم عليه من جديد بال�صجن ثلث 
�صنوات، بعد تنديده بالو�صع ال�صيئ الأبنية املدار�ص التي 
انهارت خلل هزة اأر�صية العام ال�صابق يف �صي�صوان، ما 
�صخ�ص.واأطول حكم  األف   87 وفقدان  مقتل  اإىل  اأدى 
اإىل  جينبينغ  �صي  و�صول  منذ  معار�ص  بحق  بال�صجن 
ال�صلطة يعود اإىل كني يونغمني الذي حكم عليه العام 

املا�صي بال�صجن 13 عاماً بتهم “التخريب«.

•• بنوم بنه-اأ ف ب:

اأم�ص  اأعلن رئي�ص وزراء كمبوديا هون �صني 
اأن بلده ا�صرتت ع�صرات اآالف االأ�صلحة من 
تفا�صيل  ع��ن  ن��ادر  ك�صف  يف  وذل��ك  ال�صني، 
�صفقات اأ�صلحة مع بكني، بعد اأيام من نفي 
لل�صفن  ي�صمح  �صري  ات��ف��اق  اإب���رام  بنه  بنوم 
قاعدة بحرية  با�صتخدام  ال�صينية  احلربية 

حملية.
�صرتيت  وول  �صحيفة  ن�صرته  تقرير  واأ�صار 
-جورنال االأ�صبوع املا�صي اإىل م�صّودة اتفاق 
القريبة  ريام  قاعدة  ا�صتخدام  لل�صني  تتيح 
احلربية  ال�صفن  ل��ر���ص��و  �صيهانوكفيل  م��ن 
تاأكيدا  ي���ب���دو  م���ا  يف  االأ����ص���ل���ح���ة،  وت��خ��زي��ن 

ل�صائعات �صرت منذ اأ�صهر.
التقرير  نفي  اإىل  اجلمعة  كمبوديا  و�صعت 
لع�صرات  م�صبوقة  غ��ري  ج��ول��ة  تنظيم  ع��رب 

ال�صحافيني يف القاعدة البحرية.
ويف ت�صريحاته االأخرية كرر رئي�ص الوزراء 

الكمبودي نفيه لهذه املعلومات التي و�صفها 
تفا�صيل  ك�صف  اأن��ه  اإال  “افرتاءات”،  باأنها 
نادرا ما يتم الك�صف عنها حول اإبرام �صفقات 

اأ�صلحة مع ال�صني.
“اأمرت  ال��ك��م��ب��ودي  ال������وزراء  وق����ال رئ��ي�����ص 
االإ�صافية”  االأ�صلحة  اآالف  ع�صرات  ب�صراء 
“يتم  م�صيفا  ماهيتها،  تو�صيح  دون  م��ن 

حاليا �صحنها«.
اإن بلده  وق��ال ه��ون �صني 
اأن���ف���ق���ت ه�����ذا ال����ع����ام 40 
اإىل  ت�����ص��اف  دوالر  م��ل��ي��ون 
يف  دوالر  م���ل���ي���ون   290
�صفقات اأ�صلحة �صابقة مع 

ال�صني.
رئي�ص  ت�صريحات  وج��اءت 
خلل  الكمبودي  ال����وزراء 
بناء  م���وق���ع  ع���ل���ى  ج���ول���ة 
ال�صني  ت�����ت�����وىل  م���ل���ع���ب 
هدية  باأنه  و�صفه  متويله 

من الرئي�ص ال�صيني �صي جينبينغ.
واأغ���دق���ت ال�����ص��ني م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات من 
التحتية  البنى  وم�صاريع  املي�ّصرة،  القرو�ص 
الواقعة  الفقرية  اململكة  واال�صتثمارات على 
يف ج���ن���وب ����ص���رق اآ���ص��ي��ا ب��ع��د ت��ب��اع��ده��ا عن 
ن���ظ���ام احلكم  امل���ت���ح���دة يف ظ����ل  ال�����والي�����ات 

اال�صتبدادي لهون �صني.
كمبوديا  ع����������ّززت  وق�������د 
الع�صكرية  م����ن����اورات����ه����ا 
ال�صني  م�����ع  امل�������ص���رتك���ة 
مقّربا  حليفا  ُتعترب  وه��ي 
ال�صني  ب��ح��ر  يف  ل��ل�����ص��ني 

اجلنوبي املتنازع عليه.
وتتمتع قاعدة ريام مبوقع 
خليج  يف  ا����ص���رتات���ي���ج���ي 
لقربه  ���ص��ّي��م��ا  ال  ت��اي��لن��د 
املتنازع  امل���ائ���ي  امل��م��ر  م���ن 

عليه.
وتقع القاعدة على مقربة 

بالكازينوهات  التي حتفل  �صيهانوكفيل  من 
والعقارات اململوكة ل�صينيني.

وال�صهر املا�صي ق�صى 28 �صخ�صا يف املدينة 
جراء انهيار مبنى �صيني قيد االإن�صاء، مما 

اأثار غ�صبا عارما.
يتوىل  ال��ذي  �صني  ه��ون  اإن  ويقول حمّللون 
م�صاعر  اأن  ي���درك  ع��ام��ا   34 منذ  ال�صلطة 
اأن  ويعي  ال��ب��لد  يف  قوية  ال�صني  مناه�صة 
الكمبوديني لن يتقّبلوا اإقامة قاعدة �صينية 

على اأرا�صيهم.
غري  خطوة  اجلمعة  اجلولة  تنظيم  و�صّكل 
ت�صمح  اأن  ج��دا  النادر  ب��لد من  م�صبوقة يف 
من�صاآتها  بدخول  االإعلم  لو�صائل  �صلطاتها 

الع�صكرية.
نّظمت حت��ت مراقبة  التي  اجل��ول��ة  وخ��لل 
البحرية  يف  �����ص����ب����اط  ع����ر�����ص  م���������ص����ددة 
املن�صاآت  من  ع��ددا  لل�صحافيني  وم�صوؤولون 
ور�صيفا تر�صو فيه �صفن مراقبة ترفع العلم 

الكمبودي. 

•• داكا -رويرتز:

قالت جماعة دولية معنية بحقوق االإن�صان اأم�ص اإن وكاالت اإنفاذ 
القانون يف بنجلد�ص ت�صتخدم التعذيب املمنهج للمحتجزين 
بهدف ت�صييق اخلناق على املعار�صة لكن داكا قالت اإن التقرير 

ال اأ�صا�ص له من ال�صحة.
عن املنظمة الدولية ملناه�صة  “دائرة اخلوف”  و�صدر تقرير 
التعذيب، وهي ائتلف منظمات غري حكومية تكافح التعذيب 
حلقوق  اأوده��ي��ك��ار  وجماعة  جنيف،  ومقرها  املعاملة  واإ���ص��اءة 
ال��دول��ي��ة ملناه�صة  امل��ن��ظ��م��ة  ب��ن��ج��لد���ص.وذك��رت  االإن�����ص��ان يف 
300 حالة  اأكرث من  اأن التقرير ا�صتند اإىل فح�ص  التعذيب 
2009 و2017 ومعلومات  بالتعذيب بني عامي  ملا و�صفته 
من �صحايا مزعومني واأفراد من ال�صلطة التنفيذية والق�صاء 

وممثلني عن املجتمع املدين ومنظمات دولية.
“اأ�صكاال  اأظ��ه��رت  عليها  ح�صلت  التي  املعلومات  اأن  واأ�صافت 
قا�صية من العنف البدين” �صد املحتجزين م�صرية اإىل اأمثلة 
كاإطلق النار على ال�صاقني اأو الركبتني وك�صر العظام واإحداث 
النف�صي  االإي��ذاء  ال��ذراع وال�صاق واالغت�صاب وكذلك  ثقوب يف 

مبا يف ذلك االإيهام باالإعدام والتهديد بالقتل.
واالختفاء  ال��ت��ع��ذي��ب  م��ن  ال�����ص��ك��اوى  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  واأو���ص��ح��ت 
الق�صري والقتل خارج نطاق الق�صاء زادت يف ال�صنوات القليلة 

املا�صية واأن احلكومة مل حتقق مع اجلناة ومل تعاقبهم.
ال�صيخة  ال���وزراء  رئي�صة  حكومة  من  برف�ص  التقرير  وقوبل 
ح�صينة التي فازت بفرتة ثالثة على التوايل يف دي�صمرب كانون 

االأول 2018.وقال وزير الداخلية يف بنجلد�ص اأ�صد الزمان 
حالة  توجد  ال  اأن��ه  على  لكم  التاأكيد  “بو�صعنا  لرويرتز  خ��ان 

اختفاء اأو قتل خارج نطاق الق�صاء متت بعلم هذه احلكومة«.
واأ�صاف “مل ت�صهد البلد اأي خروج عن القانون خلل ال�صنوات 
الع�صر املا�صية وال اأي تطبيق للتعذيب من قبل هذه احلكومة 

الإ�صكات املعار�صة با�صتخدام اأي اآلية من اآليات احلكومة«.

الدولية  للمنظمة  ال��ع��ام  االأم����ني  ���ص��ت��اب��روك  ج��ريال��د  وق����ال 
وقمع  اخل��وف  لبث  ُي�صتخدم  التعذيب  اإن  التعذيب  ملناه�صة 
عملء  اأي���دي  يف  كو�صيلة  اأو  االع��رتاف��ات  والن��ت��زاع  املعار�صة 
“ندعو  ر�صا.واأ�صاف  على  للح�صول  الفا�صدين  القانون  اإنفاذ 
كامل  اإ���ص��لح  وب���دء  امل�صكلة  بحجم  االإق�����رار  اإىل  ب��ن��ج��لد���ص 

لنظامي اإنفاذ القانون والق�صاء فيها«.

كمبوديا ت�ضرتي ع�ضرات اآلف الأ�ضلحة من ال�ضني  

اتهام بنجلد�س بالتعذيب وداكا تنفي

برلني تطالب بالإفراج
 عن املتظاهرين يف مو�ضكو 

حكم بال�ضجن 12 عاما على معار�س �ضيني 

  * هناك العديد من اأوج��ه ال�صبه بني بوري�ص 
ه��ل میكننا حقاً  ت���رام���ب،  ودون���ال���د  ج��ون�����ص��ون 

اجلمع بني هذين ال�صيا�صيني؟
اأواًل  اأ�صباب.     - م�صاألة م�صطنعة متاما لعدة 
در�ص   ، للغاية  مثقف  رج��ل  جون�صون  بوري�ص   ،
ال�صيا�صة.  مم��ار���ص��ة  ق��ب��ل  ال��ك��ل���ص��ي��ك��ي  االأدب 
ل�صحيفة  مرا�صًل  كان  ال��وزاري��ة،  مهامه  وقبل 
نيويورك تامیز وغريها من ال�صحف املعروفة. 
�صريته  �صيء م�صرتك يف  اأي  لديه  لي�ص  لذلك 
الذاتية مع دونالد ترامب الذي كان رجل اأعمال.    
وبوري�ص جون�صون ليربايل ولي�ص حمائياً. فهو 
مع خلق، بل وتعزيز وت�صجيع املنطقة احلرة يف 
ال�صريبية. جون�صون  وامل��لذات  املتحدة  اململكة 
ك��و���ص��م��وب��ول��ي��ت��ي وعوملي،  ل��ك��ن��ه   ، ل��ي�����ص ق��وم��ي��ا 
مثل  االإط��لق  على  املتحدة  باململكة  يوؤمن  وال 
دونالد ترامب مع “اأمريكا اأواًل”. بالن�صبة له، 

اإن الركائز الثلث التقليدية للدبلوما�صية، هي 
لذلك  والكومنولث،  املتحدة  وال��والي��ات  اأوروب��ا 

لي�ص لهذين ال�صيا�صيني اأي م�صرتك.
   * اإذا كانا على هذا االختلف، ما ال�صبب يف اأن 
بينهما، وجعلهما  املقارنة  النا�ص يحبون  بع�ص 

اإخوة يف ال�صيا�صة؟
بهذا  ال��ذي��ن يقومون  االأ���ص��خ��ا���ص  ي�صتند   -     
املوؤيد  جون�صون  بوري�ص  موقف  اإىل  االخ��ت��زال 
دونالد  ث��ن��اء  على  ح��از  اأن���ه  واىل  للربيك�صيت، 

ترامب ، وبالتايل ال بد اأنه ي�صبه هذا االأخري.
    يف الواقع ، بوري�ص جون�صون مع الربيك�صيت 
لي�ص الأنه قومي يعار�ص الهجرة: على العك�ص 

م��ن ذل���ك ، ف��ه��و منفتح ع��ل��ى ال��ه��ج��رة. ملّ���ا كان 
رئي�ص بلدية لندن، كان دائًما قلًقا ب�صاأن م�صري 
االأ�صياء  اأول  وه��ذه من  االأوروب��ي��ني.  املواطنني 
املواطنني  على  يجب  خ��ط��اب��ه:  يف  قالها  ال��ت��ي 
اإنه  ث��م  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  البقاء  االأوروب��ي��ني 

فرانكوفيلي ، واأوروبي �صد االحتاد االأوروبي.
ت���رام���ب، الذي  ب��دون��ال��د  ل��ه  اإذن ال ع��لق��ة      
بحاجة  جون�صون  ك��ان  وان  حتى  حليًفا  لي�ص 
ات��ف��اق جتاري،  اأج��ل  ال��والي��ات املتحدة م��ن  اإىل 
مثل جميع روؤ�صاء الوزراء الربيطانيني، وعلى 
ال  وه���ذا  واال���ص��ت��خ��ب��ارات��ي.  الع�صكري  امل�صتوى 

يجعلهما اإخوة يف ال�صيا�صة.

بع�ص  م��ت��ع��ار���ص��ة يف  م��واق��ف��ه��م��ا  ك��ان��ت  *اإذا     
االأحيان، فما تكون نقاط خلفهما الرئي�صة؟

   - جلون�صون وترامب عدد من نقاط اخللف. 
من بني االأكرث اأهمية، نذكر ب�صكل خا�ص املوقف 
ال���ذي ي��ج��ب ت��ب��ّن��ي��ه ���ص��د اإي�����ران. ل���دى اململكة 
املتحدة دائًما م�صالح جتارية واقت�صادية كبرية 
مع اإيران. باالإ�صافة اإىل ذلك ، مت القب�ص على 
اإي��ران، وبالطبع تريد  اأجنلو-اإيرانية يف  ام��راأة 
“حترير”  ���ص��راح��ه��ا.  اإط����لق  امل��ت��ح��دة  اململكة 
الذي  املوقف  مع  تتعار�ص  اقت�صادية  وم�صالح 

يتبّناه دونالد ترامب �صد اإيران.
   ث��م ت��اأت��ي ال��ع��دي��د م��ن اخل���لف���ات مبفردات 

التجارة واالقت�صاد. میكن اأن يعار�ص الرجلن 
�صتحاول  البلدين.  التجارة احلرة بني  اتفاقية 
فتح  اإىل  الربيطانيني  دف��ع  املتحدة  ال��والي��ات 
اأمر  وه��و  الوطنية،  ال�صحية  خدماتهم  �صوق 

�صخم: اإمكانية يرف�صون اخلو�ص فيها.
ا يف  اأي�صً فاإننا نفكر   ، بالتجارة  يتعلق     وفيما 
اتفاقيات حمتملة مع املك�صيك وكندا ، مما قد 
يخلق توترات بني البلدين الأن بوري�ص جون�صون 

يرغب يف توقيع اتفاقية جتارية مع كندا.
ا ب�صاأن منظمة      تختلف مواقف الرجلني اأي�صً
التجارة العاملية: يريد دونالد ترامب التخل�ص 
حتديثها،  يف  الربيطانيون  يرغب  بينما  منها 

اقت�صادية  �صيا�صة  مم��ار���ص��ة  اج���ل  م��ن  خ��ا���ص��ًة 
تثري  الناتو  وحلف  ال��دف��اع  م�صاألة  م�صتقلة.   
���ا: ي��ع��ت��ق��د دون���ال���د ت���رام���ب اأن  االن��ق�����ص��ام اأي�������صً
الناحية  من   ، كثرًيا  ت�صاهم  ال  املتحدة  اململكة 
امل�صرتكة.  ال��دف��اع  م��ي��زان��ي��ة  ، يف  االق��ت�����ص��ادي��ة 
 2 ب�  الربيطانيون  ي�صارك  احلا�صر،  الوقت  يف 
ويقّدرون،  االإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  من  باملئة 
من جانبهم، اأن هذا يكفي.   اإذن، هناك الكثري 
 ، الق�صري  امل��دى  على  املحتملة.  من اخللفات 
بني  التوتر  االإي��ران��ي��ة  الق�صية  تثري  اأن  میكن 
التفاق  میكن   ، الطويل  امل��دى  وعلى  البلدين، 
ال��ت��ج��ارة احل����رة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن اأن ي���وؤث���ر على 
علقاتهما اإذ يرّجح اأن تكون املفاو�صات بطيئة 
جتاه  ق��وة  موقع  يف  االأمريكيني  واأن  وطويلة، 
بريطانيني يطالبون بالكثري. وبالتايل، میكن 

اأن يكون ال�صدام ال مفر منه.

ب�صبب هذه امللف�ت :

�ضهر الع�ضل بني ترامب وبوري�س 
قد يذهب مع الريح...

•• الفجر - خرية ال�شيباين
   رغم اأن الرجلني يف ح�لة توافق وان�صج�م جيد، اإل اأنهم� 
بعيدان عن الت�ص�به، وهن�ك اختالف كبري بينهم�. هذا م� 
ترتبط  الذي  رو�ض،  م�رك  والك�تب  ال�صحفي  اإليه  يخل�ض 

كت�ب�ته ب�صكل رئي�ض ب�ملوؤ�ص�ص�ت امل�لية “غولدم�ن �ص�ك�ض” 
وامللكية الربيط�نية، يف حوار ل�صحيفة اتلنتكو الفرن�صية.

وعهد”  حي�ة  الث�نية:  “اإليزابيث  كت�ب  موؤلف  ورو���ض     
ن�صر  دار  عن  الأخرية”  امللكة  الث�نية:  “اإليزابيث  وكت�ب 

امل�ئدة امل�صتديرة.

- تختلف مواقف الرجلني يف جمالت القت�ضاد 
والتجارة والدفاع وحلف الناتو

ال �صيء يجمع بني الرجلني

- لي�س لبوري�س جون�ضون املثقف اأي �ضيء م�ضرتك يف �ضريته الذاتية مع دونالد ترامب الذي كان رجل اأعمال
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عربي ودويل

جتري ال�صني هذا االأ�صبوع مناورات ع�صكرية يف �صرق بحر ال�صني 
ال��دف��اع مذّكرة  وزارة  اإ���ص��دار  م��ن  اأي���ام  بعد  ت��اي��وان،  ق��رب  وجنوبه 
اإدارة  اأ���ص��درت  اجل��زي��رة.وق��د  ال�صتعادة  للقوة  ال��ل��ج��وء  ت�صتبعد  ال 
من  حت��ّذر  توجيهات  واالإث��ن��ني  االأح��د  ال�صينية  البحرية  ال�صلمة 
دخول م�صاحات وا�صعة من االأج��واء واملياه قبالة �صواحل جيجيانغ 
يف  ع�صكرية«.وجاء  “اأن�صطة  ب�صبب  )جنوب(  وغوانغدونغ  )�صرق( 
االإعلن اأن املناورات املقررة يف �صرق بحر ال�صني �صتجرى اخلمي�ص، 
اأما تلك املقررة يف جنوب بحر ال�صني ف�صتنتهي اجلمعة. لكن االإدارة 
الع�صكرية  الوحدات  اأو  املناورات  تفا�صيل حول حجم هذه  مل تعط 
اأرا�صيها  يتجّزاأ من  ال  ج��زءاً  تايوان  ال�صني  �صتنّفذها.وتعترب  التي 
وال ت�صتبعد اللجوء للخيار الع�صكري يف حال اإعلن ا�صتقلل تايبيه 
الواليات  ج��ان��ب  م��ن  خ�صو�صاً  خ��ارج��ي  ت��دخ��ل  ح�صول  اأو  ر�صمياً 

املتحدة الداعم الع�صكري الرئي�صي للجزيرة.
ال�صيوعيني  �صيطرة  بعد  لبكني  مناه�ص  ن��ظ��ام  اجل��زي��رة  ويحكم 
على احلكم يف ال�صني القارّية يف 1949، يف اأعقاب احلرب االهلية 
االأ�صبوع  الدفاع  وزارة  اأ�صدرتها  التي  التوجيهات  ال�صينية.و�صدّدت 
حتّرك  اأي  الإح��ب��اط  ال��ق��وة  ال�صتخدام  بكني  ا�صتعداد  على  املا�صي 

باجتاه ا�صتقلل اجلزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

ياأتي رحيل مدير اأجهزة املخابرات االمريكية دان كوت�ص قريبا الذي 
طويلة  �صل�صلة  يف  اأخ��رى  حلقة  لي�صكل  ترامب،  دونالد  اأم�ص  اأعلنه 
من مغادري االدارة االمريكية منذ تويل ترامب الرئا�صة يف كانون 
الثاين يناير 2017.كان كوت�ص طوال فرتة عمله على خلف دائم 
مع ترامب ب�صان ق�صايا بالغة االهمية. ويبدو اأنه مت ا�صتبعاده من 

بع�ص امللفات لكنه �صعى اىل تفادي املواجهة املبا�صرة مع الرئي�ص.
للمخابرات  كمدير  مهامه   2019 اغ�صط�ص  اآب   15 يف  و�صينهي 
اال�صتخبارات  وك����االت  اأن�����ص��ط��ة  وتن�صيق  اال����ص���راف  اي  ال��وط��ن��ي��ة، 
االمريكية كافة.واأعلن ترامب يف تغريدة نيته تعيني جون راتكليف 
وهو نائب جمهوري عن تك�صا�ص يف جمل�ص النواب، حمله. وراتكليف 

ع�صو يف جلان اال�صتخبارات والعدل واالمن الداخلي يف املجل�ص.
�صكل رحيل وزيرة االمن الداخلي كري�صنت نيل�صن يف 7 ني�صان ابريل 
2019 موؤ�صرا اإىل اإرادة ترامب ت�صديد �صيا�صته ب�صاأن الهجرة اأكرث.

وكانت علقاتها �صعبة مع ترامب الذي اأفادت معلومات اأنه ا�صتكى 
من اأدائها با�صتمرار. لكنها بقيت موالية له بحزم.

تعتزم  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  اإن  اأم�����ص  ج��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ة  ق��ال��ت �صحيفة 
االن�����ص��م��ام اإىل ق���وة ب��ح��ري��ة ت��ق��وده��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف ال�صرق 
ناقلت  للم�صاعدة يف حماية  ت�صم مدمرة  بحرية  بوحدة  االأو�صط 

النفط خلل عبورها م�صيق هرمز.
وقالت �صحيفة مايكيوجن نقل عن م�صوؤول حكومي كبري مل تذكر 
ملكافحة  ت�صيوجناي  وح��دة  اإر���ص��ال  ق��ررت  اجلنوبية  كوريا  اإن  ا�صمه 
مع  رمب��ا  ال�صومال  قبالة  الواقعة  املياه  يف  تعمل  والتي  القر�صنة 
اإن  ط���ائ���رات ه��ل��ي��ك��وب��رت.وق��ال��ت وزارة ال���دف���اع ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
احلكومة تبحث �صبل حماية �صفنها يف املنطقة ولكن مل يتم اتخاذ 
قرار.وقال رو جاي ت�صيون نائب املتحدث با�صم الوزارة خلل اإفادة 
�صحفية عادية “من الوا�صح اأن علينا حماية �صفننا يف عبور م�صيق 

هرمز األي�ص كذلك؟ ولذلك ندر�ص االحتماالت املختلفة«.
وك���ان م��اي��ك بومبيو وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي ق��د ق��ال االأ�صبوع 
وفرن�صا  واليابان  اجلنوبية  كوريا  من  طلبت  وا�صنطن  اإن  املا�صي 

واأملانيا وا�صرتاليا ودول اأخرى امل�صاركة.

عوا�شم

بكني

�سول

وا�سنطن

تقرير اأممي: انتهاكات على 
اأعلى م�ضتوى يف الونروا 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

حتدث تقرير ملكتب االأخلقيات التابع للأمم املتحدة عن �صوء اإدارة وا�صتغلل 
لغوث  املتحدة  االأمم  وكالة  يف  م�صتوى  اأعلى  على  م�صوؤولني  قبل  من  �صلطة 
غري  مالية  اأزم���ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  )اون�����روا(  الفل�صطينيني  ال��لج��ئ��ني  وت�صغيل 
حاليا  املتحدة  االأمم  حمققو  االأمريكي.وينظر  التمويل  قطع  بعد  م�صبوقة 
االإدارة  االأخ��لق��ي��ات.وك��ان��ت  ملكتب  ال�صري  التقرير  يف  ال���واردة  االت��ه��ام��ات  يف 
املتحدة  االأمم  لوكالة  متويلها  كامل  وق��ف   2018 يف  اأعلنت  قد  االأمريكية 
بنحو  يقدر  كان  وال��ذي  “االأونروا”،  الفل�صطينيني  اللجئني  وت�صغيل  لغوث 

300 مليون دوالر.
اأنها تتعاون ب�صكل كامل مع التحقيق اجلاري وال میكنها  “االأونروا”  واأكدت 
الذي ح�صلت  االأخلقيات  تقرير جلنة  انتهائه.وي�صري  تعليق قبل  اأي  اإ�صدار 
“ذات  ان��ت��ه��اك��ات خ��ط��رية ل��لأخ��لق��ي��ات  ب��ر���ص ع��ل��ى ن�صخة م��ن��ه اإىل  ف��ران�����ص 
م�صداقية” يطال بع�صها املفو�ص العام للوكالة بيار كرانبول.كذلك يت�صّمن 
التقرير اّتهامات لبع�ص كبار م�صوؤويل الوكالة بالتورط يف “�صلوك جن�صي غري 
الئق وحماباة، ومتييز وغريها من ممار�صات ا�صتغلل ال�صلطة ملنافع �صخ�صية 
فاإن  االأون���روا،  �صخ�صية«.وبح�صب  الأه���داف  حتقيقا  ب��ال��راأي  املخالفني  وقمع 
م�صوؤوال فيها ورد ا�صمه يف التقرير قد غادر املنظمة ب�صبب “�صلوك غري الئق” 
على �صلة بالتحقيق، كما ا�صتقال م�صوؤول اآخر “الأ�صباب �صخ�صية«.ويف ت�صريح 
لفران�ص بر�ص، قالت الوكالة االأممية اإنها “على االأرجح اإحدى اأكرث الوكاالت 
االأممية اخلا�صعة للمراقبة ب�صبب طبيعة النزاع والبيئة املعقدة وامل�صي�صة التي 
ال�18 االأخرية، واجهت الوكالة �صغطا  “خلل االأ�صهر  تعمل فيها«.واأ�صافت 
ماليا و�صيا�صيا هائل، لكن فريق عملها حتّمل ذلك ومتّكن من تقدمي خدمات 
اأزم��ة مالية كربى غري م�صبوقة يف  5،4 مليني الجئ فل�صطيني خلل  اإىل 

تاريخ الوكالة الذي يناهز 70 عاما«.
واأُر�صل تقرير جلنة االأخلقيات اإىل االأمني العام للأمم املتحدة يف كانون 
يف  الوكالة  مكاتب  الدولية  املنظمة  حمققو  زار  وم��ّذاك  االأول/دي�صمرب، 
ذكرت  ح�صبما  االتهامات،  بهذه  املتعلقة  املعلومات  جلمع  وعمان  القد�ص 

م�صادر مّطلعة.

بهدف ال�صتم�ع اإىل �صح�ي� التنظيم وتفكيك عقيدته

حمقق اأممي يدعو لإن�ضاء حمكمة جلرائم داع�س

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأك����رث حزماً  اأن ي��ك��ون  ب��اي��دن  ت��ع��ه��د ج���ون 
للنتخابات  ال���ث���ان���ي���ة  امل����ن����اظ����رة  خ�����لل 
االأربعاء  الدمیوقراطي  التمهيدية للحزب 
كاماال  ال�صناتورة  مواجهة  يف  ديرتويت  يف 
هاري�ص التي تريد تثبيت نف�صها كمر�صحة 
رئ��ا���ص��ي��ة، ب��ع��دم��ا جن��ح��ت يف اإح�����راج نائب 
الرئي�ص االأمريكي ال�صابق يف مناظرة اأوىل 

اأواخر حزيران يونيو.
“لن  اأنه  وحذر بايدن االأ�صبوع املا�صي من 

عن  حديثه  عند  املرة”،  هذه  لطيفاً  يكون 
كاليفورنيا  والي��ة  عن  املنتخبة  ال�صناتورة 
رئي�صة  اأول  ت�����ص��ب��ح  اأن  يف  ت��ط��م��ح  ال���ت���ي 

للواليات املتحدة.
واأ�صاف بايدن “اعتقدت اأننا اأ�صدقاء، اآمل 
وهاري�ص  اأن��ه  م��ذك��راً  اأ�صدقاء”،  نبقى  اأن 

“عمل معاً كثرياً” يف املا�صي.
وجد  م��ي��ام��ي،  يف  االأوىل  امل��ن��اظ��رة  خ���لل 
بايدن نف�صه يف موقف �صعب بعدما �صاألته 
دونالد  ل��ه��زم  ا�صرتاتيجيته  ع��ن  ه��اري�����ص 
ترامب وعن مواقفه املا�صية حول الف�صل 
العن�صري، وهو مو�صوع �صديد احل�صا�صية 
بالن�صبة للقاعدة االنتخابية ال�صوداء التي 

يحظى يف داخلها بايدن ب�صعبية كبرية.
كّلفه رده ال�صعيف خ�صارة بع�ص التاأييد يف 
ا�صتطلعات الراأي، لكنه يبقى االأوفر حظاً 
الت�صويت،  ن��واي��ا  يف   29،3% ن�صبة  م��ع 
بوليتيك�ص”  ك��ل��ري  “ريل  م��وق��ع  ب��ح�����ص��ب 

الذي ين�صر ا�صتطلعات راأي خمتلفة.
كاماال  ت��اأي��ي��د  ن�صب  جهتها  م��ن  وارت��ف��ع��ت 
هاري�ص بعد مواجهتها مع بايدن يف ميامي، 

لكنها انخف�صت من جديد اإىل 11،8%.
جون بادين متقدم كثرياً يف اال�صتطلعات 
فرمونت،  ع���ن  امل�����ص��ت��ق��ل  ال�����ص��ن��ات��ور  ع��ل��ى 
نف�صه  يعد  )%15(الذي  �صاندرز  ب��ريين 

التقدمية  وال�������ص���ن���ات���ورة  “ا�صرتاكياً”، 
رئي�ص  اأم���ا   .)14،5%( وارن  اإل��ي��زاب��ي��ث 
بلدية �صاوث بند يف اإينديانا بيت بوتيدجادج 
فل يحظى �صوى بن�صبة خم�صة يف املئة يف 
ا�صتطلعات الراأي، يليه مر�صحون اآخرون 

بن�صب تاأييد دون الثلثة باملئة.
وبالن�صبة لهوؤالء املر�صحني، من املهم جداً 
اأن يرتكوا اأثراً جيداً يف هذه املناظرة ليكون 
املناظرات  ب�صل�صلة  امل�صاركة  فر�صة يف  لهم 
�صبتمرب  اأي��ل��ول  منت�صف  امل��ق��ررة يف  املقبلة 

حيث قواعد امل�صاركة اأكرث حّدة.
وكما يف ميامي، تق�صم مناظرة هذا االأ�صبوع 
على يومني، الثلثاء واالأربعاء، ل�صمان اأن 
االأدن���ى من  احل��د  ك��ل مر�صح على  يح�صل 

الوقت للحديث.
يتواجه  امل��ن��اظ��رة  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
احلزب  يف  التقدمي  اجلناح  من  املر�صحان 
وبريين  وارن  اإل��ي��زاب��ي��ث  ال��دمی��وق��راط��ي، 
براجمهما  ت���ت���ق���ارب  ال�����ل�����ذان  �����ص����ان����درز، 
وال�صحة  امل��ن��اخ  م�صائل  ح��ول  االنتخابية 

والتعليم والهجرة.
مر�صحني  ثمانية  اأي�����ص��اً  امل��ن��اظ��رة  وت�صم 

اآخرين بينهم بيت بوتيدجاج.
من  ال��ب��ال��غ  ال�����ص��اب  البلدية  رئي�ص  وع���رف 
دخوله  منذ  قوياً  �صعوداً  عاماً   37 العمر 

اإىل ال�صاحة ال�صيا�صية مطلع كانون الثاين 
يناير حيث مل يكن معروفاً حينها بالن�صبة 
ذو وزن  اأول مر�صح مثلي  العام. هو  للراأي 
للبيت االأبي�ص، لكنه يواجه �صعوبات منذ 
قتل �صرطي اأبي�ص لرجل اأ�صود يف مدينته 

يف منت�صف حزيران يونيو.
الثانية، �صيكون كل من بايدن  ويف املرحلة 
يرافقهما  االأنظار،  حمط  هاري�ص  وكاماال 

يف املناظرة خ�صو�صاً كوري بوكر.
وب���وك���ر ���ص��ن��ات��ور ع���ن ن��ي��و ج��ري���ص��ي يكافح 

الإثبات ح�صوره، 
واعترب موؤخراً اأن بايدن “مهند�ص ال�صجن 
ت�صبب  قانوناً  ر  الأن��ه ح�صّ ب��اأع��داد كبرية” 
اأواخ���ر  ���ص��ود  ال�����ص��ج��ون مبحتجزين  مب���لأ 

الت�صعينات.
امل�����ر������ص�����ح�����ون  ي������ث������ري  اأن  وي������ف������رت�������ص 
م���ن���اظ���رت���ه���م يف  ال����دمی����وق����راط����ي����ون يف 
للرئي�ص  االأخ���رية  الت�صريحات  دي��رتوي��ت 
دونالد ترامب، الذي هاجم بقوة نهاية هذا 
وو�صف  ماريلند  عن  اأ�صود  نائباً  االأ�صبوع 
“مثرية  باأنها  بالتيمور  االنتخابية  دائرته 

لل�صمئزاز وموبوءة باجلرذان«.
اإ�صبانية  اأ���ص��ول  وق���ال االأح���د امل��ر���ص��ح م��ن 
“من  كا�صرتو  االأبي�ص جوليان  البيت  اإىل 
تلك  مب�صمياتها،  االأ���ص��ي��اء  ن�صمي  اأن  املهم 

عن�صرية«.
عاماً(   76( بايدن  يت�صدر  تر�صحه،  منذ 
دونالد  تعليقات  رغ��م  ال���راأي  ا�صتطلعات 
ت��رام��ب وامل��ر���ص��ح��ني االآخ���ري���ن ع��ل��ى �صنه، 
بالوترية  ال���ل���ح���اق  ع���ل���ى  ق����درت����ه  وم������دى 
بدء  منذ  التمهيدية  للنتخابات  املرهقة 

حملته للنتخابات الرئا�صية.
قادر  اأن���ه  ب��اي��دن  اأك���د  امل�صككني،  والإ���ص��ك��ات 
ي�����ص��ف املر�صح  ال�����ذي  ت���رام���ب  ع��ل��ى ه����زم 
الدمیوقراطي ب�”جو البطيء”، يف مترين 

�صغط.

الأنظار نحو بايدن وهاري�س يف منظارة الدميقراطيني

�ضربة اأمريكية تقتل من�ضق هجمات 
لداع�س يف ال�ضومال

•• مقدي�شو-وكاالت:

قالت القيادة االأمريكية يف اأفريقيا يف بيان، اإن �صربة جوية اأمريكية قتلت �صخ�صاً كان 
ين�صق هجمات ميلي�صيا متحالفة مع تنظيم داع�ص يف �صمال ال�صومال.

ال�صبت، يف منطقة جولي�ص  وقعت  التي  ال�صربة  اأخ��رى عن  تفا�صيل  البيان  يذكر  ومل 
القاعدة، وتقاتل بني احلني واالآخر  ال�صومالية تنظيم  ال�صباب  اجلبلية.وبايعت حركة 

ميلي�صيا من�صقة يف �صمال البلد بايعت تنظيم داع�ص.
للحكومة  دعماً  ال�صومال،  يف  متكرر  نحو  على  جوية  �صربات  املتحدة  الواليات  وت�صن 
ال�صعيفة التي حتظى بدعم االأمم املتحدة يف مقدي�صو، والتي تقاتل حركة ال�صباب على 

مدى �صنوات.

رئي�س وزراء بريطانيا 
اجلديد يتوجه اإىل ا�ضكتلندا 

•• لندن-رويرتز:

جون�صون  ب���وري�������ص  م��ك��ت��ب  ق�����ال 
اإن  رئي�ص وزراء بريطانيا اجلديد 
زياراته  ب����اأوىل  �صيقوم  ج��ون�����ص��ون 
ام�ص  ل��ل��وزراء  كرئي�ص  ال�صكتلندا 
زعيمة  فيه  قالت  ال��ذي  الوقت  يف 
ح������زب امل���ح���اف���ظ���ني ه����ن����اك اإن���ه���ا 
���ص��رتف�����ص اخل������روج م���ن االحت����اد 

االأوروبي بل اتفاق.
توليه  ل�����دى  ج���ون�������ص���ون  وت���ع���ه���د 
بخروج  االأرب�����ع�����اء  ي����وم  ال�����ص��ل��ط��ة 
االأوروب����ي  االحت����اد  م��ن  بريطانيا 
 31 ب���ح���ل���ول  حتفظات”  “دون 
وتكثف  االأول  ت�����ص��ري��ن  اأك���ت���وب���ر 
للخروج  ا���ص��ت��ع��دادت��ه��ا  احل��ك��وم��ة 
ب��ل ات��ف��اق وه���و اأم����ر ح���ذر بع�ص 
كبار ال�صا�صة من اأنه قد يزيد من 

احتمال انهيار اململكة املتحدة.

•• بكني-اأ ف ب:

اأعربت ال�صني ام�ص عن دعمها لرئي�صة حكومة 
معاقبة  اإىل  داع���ي���ًة  و���ص��رط��ت��ه��ا،  ك���ون���غ  ه���ون���غ 
النظام  و”اإعادة  العنف  اأع��م��ال  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ني 
غ��داة ت��ظ��اه��رات ج��دي��دة يف  ب��اأ���ص��رع م��ا میكن”، 
�صهدت  ال�صابقة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل�صتعمرة  ه���ذه 

توقيف ع�صرات املتظاهرين.
ت�صاعدت  تظاهرات  من  اأ�صابيع  بعد  ذلك  ياأتي 
حدتها تدريجياً يف هونغ كونغ، لتحّول التحرك، 
للتعبري عن  ي��ون��ي��و  ح��زي��ران  ب���داأ مطلع  ال���ذي 
ي�صمح برتحيل مطلوبني  قانون  رف�ص م�صروع 
ل��ب��ك��ني منذ  ل��ل�����ص��ني، اإىل حت����دٍّ غ���ري م�����ص��ب��وق 

ت�صلمها هونغ كونغ عام 1997.
ورغم اأن ال�صني نددت يف الفرتة االأخرية ب�صكل 
املنطقة ذات احلكم �صبه  باأعمال عنف يف  اأق��وى 
الذاتي، اإال انها تركت عموماً لل�صلطة التنفيذية 

اأمر اإدارة موقف يندرج �صمن �صلحياتها.
امل��ح��ت��ج��ون االث��ن��ني رد ف��ع��ل عنيف من  وت��وق��ع 

امل�صوؤول  للجهاز  ال�صحايف  موؤمتر  خ��لل  بكني 
اجلهاز  لكن  ال�صني.  يف  كونغ  هونغ  ���ص��وؤون  عن 
ك����رر ت��ن��دي��ده ب��ال��ت��ظ��اه��رات واأع������رب ع���ن دعم 
التنفيذية  ال�صلطة  لرئي�صة  “القوي”  ب��ك��ني 

املتهمة  امل��دي��ن��ة  يف  ال�صرطة  ول��ق��وات  الم  ك���اري 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ق��وة امل��ف��رط��ة ���ص��د امل��ت��ظ��اه��ري��ن.
كونغ  هونغ  ���ص��وؤون  مكتب  با�صم  املتحدث  وق��ال 
يانغ غوانغ لل�صحافيني “ال میكن الأي جمتمع 

مع  يت�صامح  اأن  القانون  حلكم  وخا�صع  متمدن 
قال  ال��ذي  العنف  اأن  املتف�صي«.واأ�صاف  العنف 
عنه،  امل�صوؤولة  هي  “مت�صددين”  جمموعة  اإن 
ي��ق��ّو���ص ب�����ص��دة ا���ص��ت��ق��رار وازده������ار ه��ون��غ كونغ 
تدار  الذي  ونظامان”  واحد  “بلد  ويهدد مبداأ 
م�صوؤولة  ك��ون��غ.واع��ت��ربت  ه��ون��غ  اأ���ص��ا���ص��ه  ع��ل��ى 
اأخرى مكتب �صوؤون هونغ كونغ وماكاو اأي�صاً اأن 
التظاهرات يف ال�صهرين االأخريين “قو�صت على 
الواقعة  املدينة  وا�صتقرار  ازده��ار  نحو خطري” 
جنوب ال�صني.واأعلنت املتحدثة با�صم املكتب جو 
االأوىل  املهمة  اأن  ال�صاعة  حتى  “نعتقد  لوينغ 
لهونغ كونغ هي معاقبة االأعمال العنيفة وغري 
القانونية مبوجب القانون، واإعادة النظام باأ�صرع 
ما میكن، واحلفاظ على مناخ ملئم للأعمال«.
باالأزمة االثنني  املت�صاعد  ال�صيني  القلق  جتلى 
الر�صمية  دايلي”  “�صاينا  �صحيفة  يف  مقال  يف 
الناطقة باالإنكليزية التي راأت اأن “ما يجري يف 
هونغ كونغ مل يعد تعبرياً عن �صكاوى حقيقية 

اأو خيالية«.

بكني تدعو ملعاقبة املتورطني بالعنف يف هونغ كونغ 

•• بغداد-اأ ف ب:

يوؤكد كرمي خان الذي يقود حتقيقات االأمم 
امل��ت��ط��رف��ني لوكالة  امل��ت��ح��دة ح���ول ج���رائ���م 
مع  م��ا ح�صل  غ��رار  على  اأن��ه  بر�ص  فران�ص 
نورمربغ  حم��ك��م��ة  ت�صكيل  ي��ج��ب  ال��ن��ازي��ة، 
ج���دي���دة ول���ك���ن ه����ذه امل�����رة ل��ل���ص��ت��م��اع اإىل 

�صحايا تنظيم داع�ص وتفكيك عقيدته.
على مدار العام املا�صي، يجول هذا املحامي 
�صخ�صاً   80 نحو  م��ع  ال��ع��راق  ال��ربي��ط��اين 

جلمع االأدلة وال�صهادات.
التحقيق  فريق  ورئي�ص  احلقوقي  هذا  يقر 
عن  امل�صاءلة  لتعزيز  املتحدة  ل��لأمم  التابع 
داع�ص  تنظيم  جانب  من  املرتكبة  اجلرائم 
“جبل  ال��ذي يقوم به  العمل  ب��اأن  )يونيتاد( 
االأمم  ق��ي��ام  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ت�صلقه”،  يجب 
املتحدة بتحليل ما ي�صل اإىل 12 األف جثة 
اأك��رث من مئتي مقربة  ا�صتخرجت من من 
جماعية، و600 األف �صريط فيديو جلرائم 
وثيقة  األ��ف   15 اإىل  اإ�صافة  داع�����ص  تنظيم 

لبريوقراطية التنظيم نف�صه.
املتطرف  التنظيم  ك��ان  �صنوات،  خم�ص  قبل 
م�صاحة  ت�������ص���اوي  اأرا����������ص  ع���ل���ى  ي�����ص��ي��ط��ر 
ت�صيطر  “اخللفة”  ت�صمى  وما  بريطانيا، 
ع��ل��ى ���ص��ب��ع��ة م��لي��ني ���ص��خ�����ص ب���ني العراق 
و�صوريا، مع اإدارات ومدار�ص واأطفال جنود، 

وتطبيق �صارم لل�صريعة.
ال��ذي��ن كانوا  االأق��ل��ي��ات  بالن�صبة الأب��ن��اء  اأم��ا 
يعتربون “زنادقة” اأو �صيطانيني، فقد ُقتل 
االآالف منهم، فيما تعر�ص اآخرون للتعذيب 

اأو اال�صرتقاق.
ي��ق��ول خ���ان ل��ف��ران�����ص ب��ر���ص يف م��ق��ر االأمم 
امل��ت��ح��دة ال�����ص��دي��د ال��ت��ح�����ص��ني يف ب��غ��داد اإن 

جماعة  اأو  ع�صابة  يكن  “مل  داع�ص  تنظيم 
معتاد”  غري  جانبا  كانت  متنقلة،  متمردة 

بالن�صبة للعدالة الدولية.
وي�صيف اأنه مل يكن لدى تنظيم داع�ص اأي 
حمرمات من كان يعتقد اأنه �صريى يف القرن 
اإحراق  �صلب،  عملية  والع�صرين،  احل���ادي 
جن�صي،  وا�صتعباد  اأقفا�ص،  يف  اأحياء  رج��ال 
واإلقاء رجال من االأ�صطح وقطع روؤو�ص؟”، 

وكل ذلك حتت اأعني الكامريات«.
وي�����ص��دد خ���ان اأن����ه رغ���م ذل���ك ال���رع���ب، تلك 
اجلرائم “لي�صت جديدة اجلديد مع داع�ص 
ه��و االأي��دي��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ذي اجلماعة 

“مثل النازيني” من قبلهم. االإجرامية”، 
ك����ان ل��ل��ف��ا���ص��ي��ة االأمل���ان���ي���ة يف ن���ورم���ربغ عام 

يف  دول��ي��ة  حم��ك��م��ة  اأول  و1946   1945
احلرب  جم��رم��ي  ملحاكمة  ان�صئت  ال��ت��اري��خ 
يهود  قتل  عمليات  عن  امل�صوؤولني  النازيني 

ب�صكل منهجي.
“يحتاج  داع�ص  تنظيم  بعد  اإن��ه  خ��ان  يقول 

العراق واالإن�صانية اإىل نورمربغ خا�صة«.
میكن  “ال  املحكمة  ه��ذه  بعد  اأن���ه  وي�صيف 
اأن يتبنى مبادئ كفاحي )ال��ذي كتبه  الأحد 
اأدولف هتلر( واأخذه على حممل اجلد، �صيتم 

تن�صيط اإ�صارات االإنذار للوعي اجلماعي«.
يتابع خان القول اإن نورمربغ اأي�صاً “ف�صلت 
موؤكداً  االأملاين”،  ال�صعب  عن  الفا�صية  �صم 
اإنه “مل تكن هناك م�صوؤولية جماعية” بل 

اأفراد م�صوؤولون، ومدانون.

“قد  داع�ص  لتنظيم  حمكمة  فاإن  وبالتايل، 
الطائفة  عن  داع�ص  �صّم  ف�صل  على  ت�صاعد 
االأقلية يف العراق، الذي ي�صكل امل�صلمون   “

ال�صيعة ثلثي �صكانه.
 ، واأوروبا”  اأمل��ان��ي��ا  ن��ورم��ربغ  “علمت  وك��م��ا 
فاإن حماكمة لتنظيم داع�ص �صتخدم العراق 
و”اأطراف اأخرى يف العامل، حيث قد تكون 
دعاية  يف  لل�صقوط  عر�صة  مكونات  ه��ن��اك 

وفق خان. داع�ص”، 
اأي�صاً  ���ص��ي�����ص��اع��د  ذل���ك  اأن  اإىل  خ���ان  ي��ل��ف��ت 
ه����ذه  وت���ف���ك���ي���ك  ال����غ����م����و�����ص  “اإزالة  يف 
يدرك  اأن  للجمهور  ومیكن  االأيديولوجية، 
حقيقة وا�صحة: اإنها الدولة االأقل اإ�صلمية 
بينما يحاول فريق “يونيتاد”  يف الوجود”، 

اإث���ب���ات وق�����وع ج���رمی���ة ���ص��د االإن�����ص��ان��ي��ة اأو 
وهي  جماعية”،  “اإبادة  اأو  ح���رب  ج��رمی��ة 

اجلرائم االأخطر يف القانون الدويل.
وي��ح��ذر خ���ان م��ن اأن ه���ذه االأدل�����ة ال��ت��ي مت 
جمعها من مقابر جماعية اأو خيام النازحني 
اأو من حمفوظات تنظيم داع�ص “لن تبقى 
يف  “�صرتون  ل��ل��زي��ن��ة«.وي�����ص��ي��ف  م��ك��ت��ب  يف 
بعنا�صر  ���ص��ن��اأت��ي  اأن���ن���ا  ���ص��ه��ري��ن،  غ�����ص��ون 
من  البلدان”،  بع�ص  يف  ج��اري��ة  لتعليمات 
ق�صاياه  يرفع  ت�صميتها.ال�”يونيتاد”  دون 
التي قد ت�صمح للدول، على غرار اأملانيا لها 
اجلرائم،  يف  باحلكم  عاملية،  ق�صائية  والي��ة 
ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع���ن م��ك��ان ارت��ك��اب��ه��ا وهوية 

اجلناة وال�صحايا.
اأجريت حماكمات، خ�صو�صاً  فقد  وبالفعل، 
الدولة  تنظيم  تبناها  لهجمات  فرن�صا  يف 
االإ�صلمية، اأو يف ميونيخ حيث دينت اأملانية 
�صوق  يف  “بيعت  اأيزيدية  فتاة  تركت  بعدما 

متوت عط�صاً. النخا�صة”، 
“اأول متلق ملعلوماتنا  ف��اإن  لكن، وفق خ��ان، 
عراقيني  ع��ل��ى  يحكم  ح��ي��ث  العراق”،  ه��و 
اإىل  االنتماء  بتهمة  غالباً،  ب��االإع��دام  يوميا 
اأم  امل��ع��ارك  �صاركوا يف  ���ص��واء  داع�����ص،  تنظيم 
�صغرية”،  املكان  “اأهمية  اأن  خ��ان  ال.ي��وؤك��د 
قد  ال��دول��ي��ة  املحكمة  خ��ي��ار  واأن  خ�صو�صاً 
اأنه غري  ذكر يف بع�ص العوا�صم، لكن يبدو 

مرجح يف امل�صتقبل القريب.
لكن االأ�صا�صي وفق املحامي هو �صمان “حق 
ال�صحايا يف اإ�صماع اأ�صواتهم«.تلك االأ�صوات 
بقيت مكتومة لثلث �صنوات بفعل �صو�صاء 
ال��دع��اي��ة امل��ت��ط��رف��ة وامل���ع���ارك، وه���ي تكافح 
اأدراج الن�صيان  اليوم كي ال تذهب ق�صيتهم 

يف عراق ما بعد تنظيم داع�ص .

•• مو�شكو-اأ ف ب:

الرو�صي  امل��ع��ار���ص  حمامية  ميخائيلوفا  اأول��غ��ا  اأع��ل��ن��ت 
امل�صت�صفى،  اإىل  زنزانته  من  نقل  ال��ذي  نافالني  األيك�صي 
“كيميائية غري  مبادة  “للت�صميم”  تعّر�ص  اأنه  االثنني 
حركة  قمع  جت��دد  �صياق  يف  ي��اأت��ي  ح��دث  يف  معروفة”، 
عقوبة  يق�صي  ال��ذي  نافالني  رو�صيا.وكان  يف  االحتجاج 
ب��ال�����ص��ج��ن ث��لث��ني ي��وم��اً ب��ع��د اإدان���ت���ه االأ���ص��ب��وع املا�صي 
بالدعوة اإىل تظاهرة ممنوعة، نقل اإىل امل�صت�صفى االأحد 
املحامية  خطري«.وقالت  حت�ص�ص  “عوار�ص  من  ملعاناته 
نافالني  اإليه  اأر���ص��ل  ال��ذي  امل�صت�صفى  اأم��ام  لل�صحافيني 
معروفة”،  غ��ري  كيميائية  مب���ادة  ت�صميم  بالفعل  “اإنه 

اإعادة  ذلك  بعد  فا�صيليفا  اأنا�صتازيا  طبيبته  اأك��دت  فيما 
بالكامل«.وكانت  تعافيه  “عدم  ال�صجن رغم  اإىل  اإر�صاله 
الطبيبة قد قالت يف وقت �صابق اإن نافالني رمبا تعر�ص 
من  قلقها  عن  كذلك  اأو�صاطه  �صامة«.واأعربت  ل�”مادة 
للف�صاد  املناه�ص  فاملدون  “الغريبة”،  نافالني  عوار�ص 
اأن تدهور  مل ي��ت��ع��ر���ص م��ن ق��ب��ل الأي����ة ح�����ص��ا���ص��ي��ة، ك��م��ا 
�صخ�ص   1400 ت��وق��ي��ف  غ���داة  ي��اأت��ي  ال�صحية  ح��ال��ت��ه 
خ���لل ت��ظ��اه��رة غ���ري م�����ص��ب��وق��ة يف م��و���ص��ك��و م��ن��ذ عودة 
2012.وكتبت  ع���ام  ال��ك��رم��ل��ني  اإىل  ب��وت��ني  ف��لدمی��ري 
على  االثنني  �صابق  وقت  يف  فا�صيليفا  اأنا�صتازيا  طبيبته 
+مر�ص+  �صبب  اأن  “اأفرت�ص  في�صبوك  على  �صفحتها 
اأن  �صامة«.واأو�صحت  م��ادة  يكون  رمب��ا  نافالني  األيك�صي 

حول  بحوزتها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  اىل  ي�صتند  اف��رتا���ص��ه��ا 
ب�صكل  “الع�صبي  الت�صرف  على  كما  نافالني،  ع��وار���ص 
غريب” لطاقم امل�صت�صفى الذي �صمح لها بروؤية نافالني 
لكن منعها من فح�صه.واأكدت االثنني اأنها اأعطيت االإذن 
اأخ����رياً بفح�ص ن��اف��ال��ن��ي يف وق���ت الح���ق خ���لل ال��ن��ه��ار.
نافالني يعاين خ�صو�صاً  كان  امل�صت�صفى،  اإىل  نقله  وعند 
م��ن ت���ورم يف اجل��ف��ن��ني، ودم��ام��ل ع��ل��ى ال��رق��ب��ة والظهر 
امل�صت�صفى  با�صم  متحدث  وال��ك��وع��ني.واك��ت��ف��ى  وال�����ص��در 
بالقول لوكالة فران�ص بر�ص اإن حالة نافالني “ُمر�صية” 
2017، نقل  واأن درجة حرارة ج�صمه طبيعية.ويف عام 
نافالني للعلج يف اإ�صبانيا ب�صبب حروق يف اإحدى عينيه 

بعد تعر�صه لهجوم مبعقم اأخ�صر.

حمامية نافالني تعلن تعر�ضه للت�ضميم  
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العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
يونيفر�صال  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيكنيكل للمطاط
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2761897 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صلطان بخيت ا�صماعيل جمعه العتيبة %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حمد مبارك �صالح مبارك الكثريي

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

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

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/دوت كافيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2627554 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة لولوه عو�ص حممد الزيودي املهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �صعيد عبدون م�صلم اجلنيبي
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كاراج توب ري�ص

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1909305 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ر�صاء الكرمي �صم�ص اال�صلم %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

احمد نبيل احمد علي اجلنيبي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب ال�صركاء

احمد نبيل احمد علي اجلنيبي من 100% اىل %0
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
الذهبية  ال�ص�����ادة/املدينة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للخ�صروات رخ�صة رقم:1032986 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة عبدالرحمن احمد حممد املرزوقي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد فايز ماديان كونومال %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عبدالرحمن احمد حممد املرزوقي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف كونهامد مادهان كونومال مامو باالديان كونهامال
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ال�صماح ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1015802 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/علي خمي�ص �صليمان علي العربي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ علي خمي�ص �صليمان علي العربي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن زين الدين

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بارابارامبيل حممد
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�صاحة 1*3.8 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م 
تعديل ا�صم جتاري من/بقالة ال�صماح ذ.م.م 

ALSAMAH GROCERY LLC
اىل/بقالة ال�صماح  -�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ALSAMAH GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية االفاق ذ.م.م - �صركة ال�صخ�ص 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�صة رقم:1057711 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة توفيق بوثريى ا�صماعيل بوثريى %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد مو�صى عي�صى حممد البلو�صي %51
تعديل مدير/حذف جمال ح�صني الطاهر ح�صني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف الفا لتمثيل ال�صركات
alpha companies representation 

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�صاحة 5*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م  اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

تعديل ا�صم جتاري من/�صيدلية االفاق ذ.م.م - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م 
HORIZONS PHARMACY LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/�صيدلية االفاق ذ.م.م
HORIZONS PHARMACY LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيل وورلد للهواتف املتحرك

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1867420 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة امري حميد حميد نافالور  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حمدان �صامل حمد را�صد النعيمي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ حمدان �صامل حمد را�صد النعيمي من 100% اىل %51

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 20000
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/�صيل وورلد للهواتف املتحرك 

CELL WORLD MOBILES
اىل/�صيل وورلد للهواتف املتحرك ذ.م.م

CELL WORLD MOBILES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإلغ�ء اعالن �ص�بق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص  الرخ�صة 
CN باال�صم التجاري:كوالج للأ�صباغ  رقم:1165360 
كان  كما  الو�صع  واعادة  الرخ�صة  الغاء  طلب  بالغاء 

عليه �صابقا
االعلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإلغ�ء اعالن �ص�بق
الرخ�صة  بخ�صو�ص   االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
التجاري:لوجيك  باال�صم   CN رقم:2202693 
الر�صوم  حت�صيل  خلدمات  جلوبال  يوتيليتي�ص 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  والدفعيات 

الو�صع كما كان عليه �صابقا
االعلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صدف 

املرجان للنقليات وال�صيانة العامه 
رخ�صة رقم:CN 2201112 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صه 

جنم اخلري لل�صيانة العامة 
رخ�صة رقم:CN 1943391 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

ريف امل�صعودي للنقليات وال�صيانة العامة 
رخ�صة رقم:CN 1955056 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ليفيل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافية 
رخ�صة رقم:CN 2400946 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
لت�صليح  رم�صه  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االدوات االلكرتونية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1197084 

تعديل وكيل خدمات
ا�صافة عبداهلل ال�صودي �صليمان مبارك الدرعي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عرفان الهى زاهري اح�صان احلق %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ال�صودي �صليمان مبارك الدرعي

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

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

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

 اإعـــالن �سطب قيد
انرتنا�صيونال  ال�صادة/�صركة ميدنت  باأن  االقت�صاد  وزارة  تعلن 
ليمتد - اأبوظبي )اجلن�صية:قرب�ص( قد تقدمت بطلب �صطب 
قيد فرع ال�صركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: الكورني�ص - ابراج 
�صجل  يف   )5019( رقم  حتت  واملقيدة  �ص.ب:54204(   - االحتاد 
ال�صركات االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي 
و  وتعديلتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2( رقم 
دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار 
باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�ص  اجراءات 
احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�صهم  يتقدموا  ان  االعرتا�ص  يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر  تاريخ  من  �صهر  يتجاوز  ال 

االقت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

امللك امل�صرق ال�صحي 
رخ�صة رقم:CN 1886971 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/2904 
اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (

تعلن الم�رات للمزادات وبن�ء على تكليف مركز ف�ض املن�زع�ت الإيج�رية يف دبي ب�أنه �صينعقد 
مت�م  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم���رات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيته�  الع�ئدة  املحجوزات  لبيع   2019/08/5 الثنني  يوم  م�ص�ء   6:00 ال�ص�عة 

�صده ايالن انترييورز )�ض.ذ.م.م( او�ص�ف املحجوزات على النحو الت�يل :
                                                                الو�صف                     �صعر التقييم  

                                                   مك�ئن ت�صكيل اخل�صب                     35،700 
فعلى من يرغب ب�ملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�صيك �صم�ن وللمزيد من املعلوم�ت التف�صل 
بزي�رة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

ب�عرتا�صه معززا اإي�ه مب� يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأي�م على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                يف الدعوى رقم 2018/48  تنفيذ احكام املركز املايل 
االقامة  حم��ل  جمهول  مرع�صي  �صعلى  عبا  �صيد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ومیثله:عبدالرحمن  جنيف  دي  كانتونيل  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
حممد عي�صى جمعة قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/6/12 
اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )45218560.03( درهم خلل 15 
يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار االر�ص رقم 815 منطقة ال�صفا 6 
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ص املادة 295 من قانون 

االجراءات املدنية. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2748  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صلطان حممد عبداهلل حممد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/م�صرف االمارات اال�صلمي م�صاهمة عامة ومیثله:فهد احمد علي حممد 
بن متيم قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  املحاماة والفائدة 9% من  )356.697.51( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
لها  كفالة.وحددت  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة 
جل�صة يوم االحد املوافق:2019/8/4 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12695 بتاريخ 2019/7/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2750  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-م��رمي عبدالعزيز حممد �صعيد �صالح الف�صلي جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/م�صرف االمارات اال�صلمي م�صاهمة عامة ومیثله:فهد احمد 
علي حممد بن متيم قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )328.330.45( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت 
  ch1.C.13:لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق:2019/8/8 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

حم�ية الرو�ض يف اخل�رج
بانتظام  ال���ك���رم���ل���ني  ي����ت����ذّرع      
مبفهوم حماية املواطنني الرو�ص 
ال�صرعية على  يف اخل��ارج الإ�صفاء 
�صبيل  على  اخلارجية.  تدخلته 
اخلارجية  وزي�����ر  اأ�����ص����ار   ، امل���ث���ال 
ال��رو���ص��ي ���ص��ريغ��ي الف�����روف عام 
“تطهري  وج�������ود  اإىل   2008
جورجيا  يف  الرو�ص  �صد  عرقي” 
قبل تدخل جي�ص مو�صكو يف ذلك 

البلد.
“الرجال  ق���ام   ،  2014 ع���ام      
اخل�صر ال�صغار” - جنود دون اأي 
بغزو   - الوطني  النتمائهم  اإ�صارة 
منطقة  وهي  القرم،  جزيرة  �صبه 
الناطقني  من  اأغلبيتها  اأوكرانية 
ب��ال��رو���ص��ي��ة ، و���ص��رع��ان م��ا تبعهم 
الع�صكري  ال����زي  ي���رت���دون  ج��ن��ود 
االأر�ص  ه��ذه  �صم  و�صبق  ملو�صكو. 
ا����ص���ت���ف���ت���اء ن��ظ��م��ت��ه رو����ص���ي���ا ومل 

يعرتف به الغرب.
    واإذا كان الكرملني يطرح حماية 
بالرو�صية  ال��ن��اط��ق��ني  ال�����ص��ك��ان 
لرو�صيا  امل���ت���اخ���م���ة  ال���ب���ل���دان  يف 
بع�ص  اأّن  اإاّل  اأع���م���ال���ه،  ل��ت��ربي��ر 
املحللني يعتربون اأن التقارب بني 
ال��ب��ل��دان، واحتمال  ال��ن��ات��و وه���ذه 
احللف  اإىل  البلدان  هذه  ان�صمام 
للتدخل  مو�صكو  دف��ع  االأطل�صي، 
اأ�صبحت  وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة،  ع�����ص��ك��ري��ا. 
هذه البلدان غري م�صتقرة، وعلى 
اله�صم”  “ع�صرية  ال��ن��ح��و،  ه���ذا 

على التحالف.
    يف بلدان البلطيق ، وخا�صة يف 
ال�صكان من  ا�صتونيا والتفيا، ربع 
اأ�صل عرقي رو�صي. وهذا الوجود 
القوي للناطقني باللغة الرو�صية، 
اأن  التي تخ�صى  ال��دول  يقلق تلك 
ت��واج��ه ال��ت��دخ��ل ال��رو���ص��ي لنف�ص 

االأ�صباب.
   اإن �صيا�صات الت�صليل واالتهامات 
بالتمييز �صد الناطقني بالرو�صية 
يف البلطيق، تعترب �صلفا اإرها�صات 
، فاإن  ت��دخ��ل حمتمل. وم��ع ذل��ك 
وكذلك   ، ال��ث��لث��ة  البلطيق  دول 
ب���ول���ن���دا، ه���م ف��ع��ل��ّي��ا اأع�������ص���اء يف 

اخل�صر  “الرجال  تدخل  ح��ال  يف 
ال�صغار«.

، يف ح���ال وج����ود تهديد  ث��ان��ي��اً     
لقواتها، �صت�صارك الدول الغربية 
تلقائًيا يف اأزمة حمتملة. وتخ�صى 
دول ال��ب��ل��ط��ي��ق م���ن ت����ردد ال���دول 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ل��ل��ح��ل��ف، وحت��ج��م عن 
مبا�صر  ���ص��راع  يف  ج��ن��وده��ا  تعبئة 
وق���وع هجوم.  ح��ال  رو�صيا يف  م��ع 
باالإجماع  يتم   5 امل���ادة  ا�صتخدام 

...
راأينا،     ع���لوة على ذل���ك، وك��م��ا 
بالهجمات  املحيط  الغمو�ص  فاإن 
امل�صوؤولية  وال�صك حول  الهجينة، 
املحتملة لرو�صيا، يعني املزيد من 
ال��رتدد داخ��ل ال��دول االأع�صاء يف 

الناتو.

خطر الت�صعيد
   بالن�صبة لرو�صيا ، يتناق�ص وجود 
القوات على اجلانب ال�صرقي من 
لعام  املوؤ�ص�ص  القانون  مع  احللف 
الناتو  رو�صيا وحلف  1997 بني 
الذي ين�ص على عدم االإقدام على 
للقوات  وم�����ص��ت��دام  ك��ب��ري  مت��وق��ع 
على اأرا���ص��ي االأع�����ص��اء اجل���دد يف 

الناتو.
   ه�����ذه احل���ج���ة م���رف���و����ص���ة من 
اإن  ي���ق���ول  ال������ذي   ، ال���ن���ات���و  ق���ب���ل 
انتهاًكا  ي�صكل  ال  ال��ق��وات  ت��ن��اوب 
ف��اإن هذا  ذل��ك،  للتفاقيات. ومع 
حدوده  على  الع�صكري  االنت�صار 
ي���ع���ت���ربه ال���ك���رم���ل���ني ا����ص���ت���ف���زاًزا 

حقيقًيا من جانب الناتو.
   ع��لوة على ذل��ك ، ف��اإن حماية 
قو�صتها  اإذا  ح���ت���ى   ،  5 امل��������ادة 
ال��ه��ج��م��ات ال��ه��ج��ي��ن��ة ، ت��ظ��ل ذات 
اأهمية رمزية ، ومن غري املعقول 
دول  ب�����ص��م  رو����ص���ي���ا  ت���خ���اط���ر  اأن 
البلطيق ع�صكرًيا. لكن من خلل 
االأمان  بعدم  لل�صعور  اال�صتجابة 
يخاطر  اجل��������دد،  ح���ل���ف���ائ���ه  ب����ني 
الناتو: اإثارة التوترات مع رو�صيا.
-------------------------

دكتوراه يف العالق�ت الدولية 
بج�معة لييج

االطل�صي �صوكة يف اخلا�صرة الرو�صية جنود املان يف ليتوانيا

رو�صيا الرتويع و�صيا�صة االمر الواقع

قوات فرن�صية على احلدود الرو�صية يف ا�صتونياطائرات الناتو يف �صماء البلطيق

التحالف، وبالتايل ، يجب تن�صيب 
االإحاالت اإىل احلالتني االأوكرانية 

واجلورجية.

ا�صرتاتيجية الأمر الواقع
ال�صعور  ت��ف�����ص��ري ه���ذا      ومی��ك��ن 
دول  يف  االأم���������ان  ب����ع����دم  ال����ق����وي 
البلطيق باخلوف من عدم دعمهم 
التدخل  حالة  يف  الناتو  قبل  من 
الرو�صي و�صم جزء من اأرا�صيهم. 
وغالًبا ما يتم تف�صري التدخل يف 
اأوكرانيا و�صم �صبه جزيرة القرم، 
الدويل  الرف�ص  من  الرغم  على 
، ع��ل��ى اأن����ه ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة االأم����ر 

الواقع من جانب رو�صيا.

تف�صريها ب�صكل خا�ص من خلل 
ع���زل جوي  ن��ظ��ام منطقة  وج���ود 
الذي مت ن�صره يف كالينينغراد ويف 

غرب رو�صيا.
   اإن وج���ود ���ص��واري��خ اأر�����ص جو، 
-اأر�ص،  واأر���ص  لل�صفن،  وم�صادة 
بحكم االأمر الواقع ، مینع تدخل 
دول  اأرا������ص�����ي  ال���ن���ات���و يف  ق������وات 

البلطيق يف حالة العدوان.
املعزز”  االأم��ام��ي  “الوجود  اإّن      
حللف الناتو على اأرا�صيه، يهدف 
ل�صببني:  رو���ص��ي  ه��ج��وم  ردع  اإىل 
على  ال��ن��ات��و  ق���وات  ن�صر  اإن   ، اأواًل 
ع��ني امل��ك��ان يف حالة وق��وع هجوم 
اأن ي��ن��ّب��ه احل��ل��ف فورا  م��ن ���ص��اأن��ه 

الن�تو يف �صعوبة
الق�صايا  ه�����ذه  اإىل  ت�������ص���اف     
لل�صتقرار  املزعزعة  االإج����راءات 
اإن  البلطيق.  دول  تواجهها  التي 
ال�صكوك حول وقوع هجمات عرب 
تعبئة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االإن���رتن���ت، 
ال�صتات الرو�صي املوجودين اأ�صا�ًصا 
يف ا�صتونيا والتفيا ، تخلق توترات 

داخل هذه الدول.
   وهذا النوع من زعزعة اال�صتقرار 
امل���ادة  اإث�����ارة  ع���دم  خ�صو�صية  ل��ه 
5 م��ن م��ع��اه��دة وا���ص��ن��ط��ن، التي 
تن�ص على مبداأ الدفاع اجلماعي 
امل�صلح  ال��ه��ج��وم  ي��ع��ت��رب  ل��ل��ح��ل��ف: 
ع��ل��ى ع�����ص��و ه��ج��وًم��ا ع��ل��ى جميع 

ت��دخ��ل �صريع      وتتمّثل ه��ذه يف 
و�صم نهائي الإقليم ما،

 ث�������م ت���������رك ال����دب����ل����وم����ا�����ص����ي����ني 
ال���ك���رم���ل���ني  يف  وال�������ص���ي���ا����ص���ي���ني 
“العمل  ا�����ص����ت����ع����ادة  ي����ح����اول����ون 
كاملعتاد” مع الدول التي عار�صت 

تلك االأعمال.
ال�����ص��ي��ا���ص��ة على  ه�����ذه  ت���ق���وم      
افرتا�ص اأن الدول الغربية تف�صل 
�صياغة  “اإعادة  �صيا�صة  اإط����لق 
وبالتايل  رو�صيا،  مع  العلقات” 
بداًل  بال�صم،  ���ص��رورة  االع���رتاف 
م���ن االإب����ق����اء ع��ل��ى ع��ق��وب��ات غري 
حمدودة �صد مو�صكو، اأو التدخل 

ع�صكرًيا.

باالإجماع  ق����رار  ات���خ���اذ  ف��ي��ج��ب   ،
الت�صعة  االأع�صاء  ال��دول  قبل  من 

والع�صرين يف الناتو.
   ورغم اأن هجوما م�صلحا رو�صيا 
ي���ب���دو ب��ال��ت��اأك��ي��د غ���ري حم��ت��م��ل ، 
االأمريكي  االأب��ح��اث  مركز  اأن  اإال 
راند  توّقعه وخل�ص اإىل اأنه يكفي 
حتى  �صاعة  وثلثني  �صتة  رو�صيا 
دول  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  م��ن  تتمكن 

البلطيق الثلث.

ت�أثري الردع هو الهدف
اأن  ال��ت��ي می��ك��ن  ال�صهولة  ه���ذه     
ت��ت��دخ��ل ب��ه��ا رو���ص��ي��ا ع�����ص��ك��رًي��ا يف 
میكن  وليتوانيا،  والتفيا  ا�صتونيا 

51 من  امل��ادة  اأع�صائه )مبوجب 
ميثاق االأمم املتحدة الذي ي�صمح 

بالدفاع اجلماعي(.
   املادة 5 ، تعني الهجوم امل�صلح ، 
يف  ا�صتخدامها  وبالتايل ال میكن 
وهكذا  الهجينة.  الهجمات  حالة 
ب��ت��ق��ن��ي��ات غري   ، ، ت��ن��ج��ح رو���ص��ي��ا 
ا�صتقرار  زع���زع���ة  يف   ، ت��ق��ل��ي��دي��ة 
البلطيق مع اختبار ت�صامن  دول 

اأع�صاء الناتو.
   من ناحية اأخرى، اإذا كانت املادة 
فاإن  م�صّلحا،  هجوما  تت�صّمن   5
اإطلق هذا الهجوم - حتى يف هذه 
لذلك،  ت��ل��ق��ائ��ًي��ا.  لي�ص   - احل��ال��ة 
البلطيق  دول  رو���ص��ي��ا  غ����زت  اإذا 

- منذ نهاية احلرب الباردة, مل يحدث اأي انت�ضار بهذا احلجم داخل احللف الأطل�ضي

اأر�صل قواته اإىل حدود رو�صي�:

وجود الناتو يف دول البلطيق يزعج مو�ضكو...
•• الفجر - �شيندي ريجنري-

 ترجمة خرية ال�شيباين
ال�صرقي  اجل�نب  على  وجوده  الن�تو  عزز   ،  2017 ع�م 
املتقدم،  الوجود  تعزيز  عملية  خالل  من  اأرا�صيه  من 

يف  اجلن�صي�ت  متعددة  كت�ئب  اأربع  ن�صر  تت�صمن  والتي 
وبولندا.  وليتواني�(  ولتفي�  )ا�صتوني�  البلطيق  دول 
فرن�ص�، املوجودة يف ا�صتوني� مع 300 جندي، ت�ص�رك مع 

الدول الأخرى الأع�ص�ء يف الن�تو يف هذا النت�ص�ر.
    منذ نه�ية احلرب الب�ردة، مل يحدث اأي انت�ص�ر بهذا 

القرار  احلجم داخل احللف الأطل�صي، ومت اتخ�ذ هذا 
بعدم  �صعور  على  رًدا  رو�صي�  ح��دود  اإىل  ق��وات  ب�إر�ص�ل 

الأم�ن داخل تلك الدول.
الذي  اأوكراني�،  يف  الرو�صي  التدخل  ف�إن   ، الواقع  يف     
الن�طقني  املواطنني  عن  الدف�ع  يف  ب�لرغبة  ر�صمّي�  ُبّرر 

ذلك،  عن  الن�جمة  الواقع  الأمر  و�صي��صة  ب�لرو�صية، 
البلدان  هذه  يف  الأم���ن  بعدم  ال�صعور  هذا  من  زادا  قد 
اإىل  انتم�ئه�  الرغم من  املت�خمة لرو�صي�، على  الثالثة 
الأ�صب�ب  وا�صتفه�م  حتليل  ونقرتح  الأطل�صي.    احللف 

املختلفة الك�منة وراء ن�صر القوات هذا.

- التقارب بني الناتو وهذه البلدان, واحتمال ان�ضمامها 
اإىل احللف الأطل�ضي, دفع مو�ضكو للتدخل ع�ضكريا

- ميكن تف�ضري هذا ال�ضعور القوي بعدم الأمان يف دول البلطيق 
باخلوف من عدم دعمهم من قبل الناتو يف حالة التدخل الرو�ضي

م�����ن خ����لل 
ال���ض��ت��ج��اب��ة 
ل���ل�������ض���ع���ور 
الأم��ان  بعدم 
حلفائه  ب���ني 
اجلدد, يخاطر 
باإثارة  الناتو 
ال���ت���وت���رات 
م���ع رو���ض��ي��ا

رو�ضيا  يكفي   
وثلثني  �ضتة 
حتى  ���ض��اع��ة 
من  ت��ت��م��ك��ن 
ال�����ض��ي��ط��رة 
دول  ع���ل���ى 
ال��ب��ل��ط��ي��ق 

الثلث
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•• اأبوظبي-الفجر:

االإم���������ارات،  وم���وؤ����ص�������ص���ة  االق���ت�������ص���اد  وزارة  وق���ع���ت 
بال�صراكة  تعمل  التي  املُ�صتقلة  الوطنية  املوؤ�ص�صة 
امل�صوؤولية  لرت�صيخ  واخل��ا���ص  العام  القطاعني  مع 
تفاهم  م��ذك��رة  ال�����ص��ب��اب،  ك��ف��اءات  ورف���ع  املجتمعية 
املعلومات  وتبادل  امل�صرتك  والعمل  التعاون  ب�صاأن 
النفع االجتماعي  واخل��ربات يف جماالت ومبادرات 
وال�صباب وامل�صاريع االجتماعية واال�صتدامة وتقييم 

وتعزيز عائدات اال�صتثمار االجتماعي.
بدبي  االقت�صاد  وزارة  مقر  يف  ال��ي��وم  امل��ذك��رة  وق��ع 
�صعادة املهند�ص حممد اأحمد بن عبد العزيز ال�صحي 
ل��ل�����ص��وؤون االق��ت�����ص��ادي��ة، فيما وقعها  ال����وزارة  وك��ي��ل 
احلب�صي  م��ي��ث��اء  ���ص��ع��ادة  االإم�����ارات  ملوؤ�ص�صة  مم��ث��ًل 
الرئي�ص التنفيذي للموؤ�ص�صة، وذلك بح�صور �صعادة 
لقطاع  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��رف��اع��ي  ي��و���ص��ف عي�صى 
اخل���دم���ات امل�����ص��ان��دة ب�����وزارة االق��ت�����ص��اد، وع���دد من 

م�صوؤويل وموظفي اجلهتني.
اأحمد بن عبد العزيز  وقال �صعادة املهند�ص حممد 
ال�صحي، وكيل وزارة االقت�صاد لل�صوؤون االقت�صادية 
الرا�صخ  ال��ت��ع��اون  اإط����ار  ت��اأت��ي يف  امل���ذك���رة  ه���ذه  اإن 
لتعزيز  احلكومية  وغ��ري  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني 

خمتلف م�صارات التنمية االقت�صادية واالجتماعية 
م�صتهدفاتها  ي��دع��م  ومب���ا  ال���دول���ة  يف  امل�����ص��ت��دام��ة 
الرخاء  وحتقيق  االإن�صان  تنمية  يف  اال�صرتاتيجية 

واالزدهار ملواطني الدولة.
املذكرة يف توفري قناة توا�صل  اأهمية  �صعادته  واأك��د 
وموؤ�ص�صة  االق��ت�����ص��اد  وزارة  ب���ني  ف��ع��ال��ة  وت��ن�����ص��ي��ق 
واالأفكار  واخل��ربات  املعرفة  تبادل  لزيادة  االإم��ارات 
املثمرة املتعلقة بتنمية ال�صباب، م�صرياً �صعادته اإىل 
دورها يف اإطلق وتنفيذ برامج اجتماعية م�صتدامة 
طويلة االأمد تهدف اإىل متكني فئة ال�صباب وتعزيز 
يف  ال��دول��ة  ت�صهدها  التي  النمو  م�صرية  يف  دوره���م 
الكفاءات  تطوير  يف  ي�صهم  مم��ا  امل��ج��االت،  خمتلف 
االإماراتي،  ال�صباب  البناءة بني  واملهارات والطاقات 
ويدعم بالتايل اجلهود املبذولة لتحقيق م�صتهدفات 
روؤية االإم��ارات 2021 ببناء اقت�صاد تناف�صي قائم 

على املعرفة واالبتكار وبقيادة كفاءات وطنية.
الرئي�ص  احلب�صي،  ميثاء  �صعادة  قالت  جانبها،  من 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة االإمارات: نحن واثقون باأن توقيع 
مذكرة التفاهم مع وزارة االقت�صاد هو جُمرد بداية 
ال�صباب لدورهم  اإعداد  اإىل  ل�صراكة ُمثمرة وهادفة 
اإمدادهم  ع��ن  ف�����ص��ًل  للُم�صتقبل  ك��ق��ادة  امل��ن�����ص��ود 
الإحداث  ال��لزم��ة  واملعلومات  واخل���ربات  ب��امل��ه��ارات 

اأثر اجتماعي اإيجابي وُم�صتدام.
التفاهم  م���ذك���رة  خ���لل  م���ن  “نهدف  واأ����ص���اف���ت: 
يف  واخل��ربات  املعلومات  وتبادل  املُثمر  التعاون  اإىل 
وامل�صاريع  واال�صتدامة  االجتماعي  النفع  جم��االت 
االجتماعية وذلك مبا ي�صب يف �صالح ال�صباب ب�صكل 
ت��وؤم��ن موؤ�ص�صة  ب��وج��ه ع��ام حيث  خ��ا���ص واملُ��ج��ت��م��ع 
االإم��ارات اأن ت�صافر اجلهود ُيعد اأمًرا حمورًيا من 
اأجل متكني ال�صباب واإ�صراكهم ب�صكل اإيجابي وفعال 
ال��ت��ن��م��ي��ة ف�����ص��ًل ع���ن حت��ق��ي��ق تطلعات  يف م�����ص��رية 

القيادة الر�صيدة وروؤية االإمارات 2021«.
ت�صكيل  على  امل��ذك��رة  مبوجب  الطرفان  اتفق  وق��د 
ملجاالت  رئي�ص  اإط���ار  لو�صع  م�صرتك  عمل  ف��ري��ق 
التعاون املحددة بني اجلهتني خلل املرحلة املقبلة. 
كما ت�صمل بنود التعاون دعم اجلهود التي يقوم بها 
والتعاون  للمبادرات،  امل�صرتك  والرتويج  طرف  كل 
ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��وث ب���ني الطرفني  ال��ب��ح��ث��ي وت���ب���ادل 
اتفق  كما  واأه��داف��ه��م��ا.  اخت�صا�صاتهما  يخدم  مب��ا 
اجلانبان على اإتاحة اال�صتفادة املتبادلة من االأن�صطة 
التدريبية التي يقيمها كل طرف، وت�صهيل اإجراءات 
االخرتاع  وب���راءات  الفكرية  امللكية  على  احل�صول 
يف  والت�صجيل  االإم���ارات،  موؤ�ص�صة  �صباب  البتكارات 

من�صة “متطوعني. اإمارات«.

»القت�ضاد« و»موؤ�ض�ضة الإمارات«توقعان مذكرة تفاهم ب�ضاأن مبادرات النفع الجتماعي وتنمية ال�ضباب

•• عجمان-وام:

حت���ت رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�صد 
النعيمي ع�صو املجل�ص االأعلى حاكم عجمان تنطلق غدا 
االأربعاء فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�صل 
قاعة  بعجمان يف  ال�صياحية  التنمية  دائ��رة  تنظمه  ال��ذي 

االإمارات لل�صيافة. 
اأي��ام -  اأربعة  وياأتي تنظيم هذا املهرجان - الذي �صيتمر 
بعد اأن جنحت الدورات ال�صابقة يف تعزيز مكانته كوجهة 
مهمة على خريطة ال�صياحة الرتاثية املحلية وبات حمل 
لع�صاق  �صنوياً  ا�صتقطاب �صياحي الإمارة عجمان وموعداً 

الرتاث واملهتمني بخريات االإم��ارات، حيث يهدف بُبعده 
االإمارة  مكانة  تعزيز  اإىل  واالقت�صادي  والثقايف  الرتاثي 

يف جمال �صياحة املعار�ص والفعاليات. 
دائرة  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ق�صم  م��دي��ر  اجل�صمي  ���ص��ع��ود  واأك����د 
انطلقته  ومنذ  احل��دث  اأن  بعجمان  ال�صياحية  التنمية 
من  اأقيم  التي  االأه���داف  من  جملة  حتقيق  على  حر�ص 
للرتاث  ك��رم��ز  وال��ت��م��ور  النخيل  تر�صيخ  واأه��م��ه��ا  اأجلها 
به  ق��ام  ال��ذي  ال��رائ��د  االأ�صيل موا�صلة للدور  االم��ارات��ي 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طّيب اهلل ثراه 
اأ�صكال  تقدمي  يف  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات  وتنفيذاً 

الدعم كافة للمهرجانات والفعاليات الرتاثية. 

من  ال��ع��دي��د  يت�صمن  امل��ه��رج��ان  اأن  اجل�����ص��م��ي  واأو����ص���ح 
الرتاث  اإح��ي��اء  ت�صتهدف  ال��ت��ي  وال��ن�����ص��اط��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
العريقة �صمن  االإماراتية  والتقاليد  بالعادات  واالحتفاء 
اأجواء احتفالية حافلة لكل اأفراد العائلة، م�صريا اإىل اأن 
للع�صل  عجمان  مهرجان  مرة  والأول  تت�صمن  الفعاليات 
بالتعاون مع بلدية حتا، كما ينظم املهرجان عر�صاً الأجود 
م��ا اأن��ت��ج��ه النخيل يف دول���ة االإم����ارات م��ن خ��لل عر�ص 

ع�صرات املزارعني اأف�صل واأفخر اأنواع الرطب والتمور. 
الع�صل  تنظيم م�صابقة  املهرجان كذلك  فعاليات  وت�صمل 
االإنتاج  ت�صجيع  بهدف  وال��ف��واك��ه  احلم�صيات  وم�صابقة 
املحلي من الفواكه ودعم املزارعني للحفاظ على الزراعة 

باالإ�صافة اإىل العديد من املحا�صرات والندوات التثقيفية 
حول اأهمية الزراعة ب�صكل عام ومكانة �صجرة النخيل يف 
الطفل  رك��ن  اإىل جانب  ب�صكل خا�ص  االإم��ارات��ي  ال��رتاث 
واالأطفال  العائلت  ليمكن  خ�صي�صا  ت�صميمه  مت  ال��ذي 
من االطلع وتعلم كيفية زراعة النخلة والعناية بها من 

خلل اإعداد ور�ص تعليمية خا�صة لهم. 
ال�صعبية  التقليدية  العرو�ص  اأي�صا  الفعاليات  وتت�صمن 
وركن ال�صوق ال�صعبي حيث مت تخ�صي�ص م�صاحة كبرية 
للأ�صر املنتجة لعر�ص منتجاتها وبيوت احلرف ال�صعبية 
لتعريف الزوار بتقاليد دولة االإمارات وتاريخها العريق. 
 2019 والع�صل  للرطب  عجمان  ليوا  مهرجان  وينعقد 

واملوؤ�ص�صات  ال�����ص��رك��ات  م���ن  مم��ي��زة  جم��م��وع��ة  ب��رع��اي��ة 
واجلهات احلكومية واخلا�صة منها �صركة الفوعة الراعي 
املا�صي للمهرجان واإدارة املهرجانات والربامج الثق�����افية 
للقي������ادة  ب��االإ���ص��اف��ة  الذه����بي  ال�������راعي  ب�����اأبوظبي 
للرتاث  ال�ص�������ارقة  ومعهد  اأبوظبي  ل�ص�������رطة  الع������امة 
ليوا  مت��ور  و�صركة  عجمان  وجت���ارة  �صن�������اعة  وغ������رفة 
وزارة  ومنها  الداعمة  اجلهات  اإىل جانب  ف�صيني  كرعاة 
للتمور  الدولية  خليفة  وجائزة  والبيئة  املناخي  التغيري 
وبلدية دبي ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان والقيادة 
العامة ل�صرطة عجمان واالإدارة العامة للدفاع املدين يف 

عجمان. 

املدير العام جلمارك دبي يد�ضن مبادرتي 
»املفت�س اجلمركي الآمن«و » ُحماة البيئة« لإدارة ال�ضوؤون الإدارية

ت�ضنيف الإمارات �ضمن الدول 
املتقدمة يف منظمة التجارة العاملية

اقت�ضادية راأ�س اخليمة ت�ضجل 61» رخ�ضة غد« 
يف الن�ضف الأول من عام 2019

•• اأبوظبي-وام:

تقدمت  ال��ل��ذي��ن  امل��ق��رتح��ني  اأن  االإق��ت�����ص��اد  وزارة  اأك����دت 
التجارة  منظمة  يف  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  بهما 
نف�صها  عن  ال��دول  تعلن  اأن  امكانية  عدم  حول  العاملية 
كبلدان نامية ، لكي الت�صتغل املرونات املمنوحة للدول 
النامية واالأقل منواً مبوجب ن�صو�ص واأحكام اتفاقيات 
اخلا�صة  باملعاملة  ي�صمى  ما  حتت  تندرج  التي  املنظمة 
احلالية  ال��دول��ة  التزامات  على  يوؤثر  لن  والتف�صيلية 
كبري  ب�صكل  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  يف  وم�صاحلها 
ال��ق��رار يف حال  ه��ذا  اأنها لن تقف �صد  .. م�صددة على 
املنظمة  ح�صوله على موافقة كافة الدول االأع�صاء يف 
ح�صب ما يقت�صيه النظام و�صتدعم اأي توجه تتفق عليه 

جمموعة الدول النامية يف منظمة التجارة العاملية. 
ح�صلت  تو�صيحي  ب��ي��ان  يف   - االقت�صاد  وزارة  وذك���رت 
تقارير  على  ردا  منه  ن�صخة  على  االإم���ارات  اأنباء  وكالة 
اإمكانية تاأثر االإم��ارات �صمن هذه  اإىل  اأ�صارت  �صحفية 
اأن املعاملة اخلا�صة والتف�صيلية يف املنظمة  اخلطوة - 
اتفاقيات  القانونية يف  الن�صو�ص  لفئة من  عادة  ت�صري 
املنظمة احلالية التي تعطي الدول النامية، من جانب 
ومن  االإل��ت��زام��ات،  بتنفيذ  يتعلق  فيما  م��رون��ة  واح���د، 
معاملة  يف  احل��ق  املتقدمة  ال���دول  ُتعطي  اآخ���ر،  ج��ان��ب 
عادة  اأنه  ..واأو�صحت  تف�صيلية  ب�صورة  النامية  ال��دول 
ما تدرج ن�صو�ص املعاملة اخلا�صة والتف�صيلية يف اأربع 
لتنفيذ االتفاقيات وااللتزامات،  فئات : فرتات طويلة 
والتدابري ال�صاعية لزيادة فر�ص التجارة لهذه الدول، 
ون�صو�ص تتطلب من كل اأع�صاء منظمة التجارة العاملية 
الدعم  و  ال��ن��ام��ي��ة،  ل��ل��دول  ال��ت��ج��اري��ة  امل�صالح  م��راع��اة 
التحتية  البنى  لبناء  النامية  ال���دول  مل�صاعدة  امل��ق��دم 
املعايري  وتنفيذ  النزاعات،  ومعاجلة  املنظمة،  الأعمال 
املتحدة، فاإن  اأنه وفقا ملقرتح الواليات  الفنية. وتابعت 
كدول  االأع�صاء  ال��دول  بني  التمييز  على  ال��ق��درة  ع��دم 
التجارة  منظمة  مفاو�صات  ي�صع  نامية  غري  اأو  نامية 
العاملية على طريق الف�صل، ومیثل ا�صتمرارا لعدم وجود 
عمل موؤ�ص�صي للمنظمة االأمر الذي من �صاأنه اأن ي�صع 

املنظمة يف موقف العجز اأمام التفاو�ص يف التخ�ص�صات 
ملواجهة حتديات اليوم اأو الغد. 

املعايري  االأم��ري��ك��ي يكمن ح��ول  امل��ق��رتح  اأن  واأو���ص��ح��ت 
التي متيز بني بع�ص البلدان النامية من احل�صول على 
املعاملة اخلا�صة والتف�صيليًة، ولي�ص كونها دولة نامية، 
فاإن  املقرتح  ت�صمنها  التي  املعايري  وح�صب  اأن��ه  موؤكدة 
االإم���ارات تندرج يف ت�صنيفها خ��ارج قائمة الدول  دول��ة 
اخلا�صة  املعاملة  يف  املتاحة  املرونات  على  حت�صل  التي 

والتف�صيلية يف املنظمة. 
دولة  تاأثر  وراء عدم  االأ�صباب  االقت�صاد  وزارة  واأرجعت 
االإمارات من هذا املقرتح يف حال اإقراره اإىل اأن الدولة 
انتهت من جدولة التزاماتها يف جانب ال�صلع واخلدمات 

منذ �صنة 1996،
 وذلك من منطلق اأن الدولة من االأ�صا�ص توؤمن مببداأ 
حترير التجارة، ومن جانب اآخر �صاعد االن�صمام املبكر 
عالية  �صقوف  ذات  التزامات  ترتيب  ع��دم  يف  للمنظمة 
تعترب  االإم���ارات  اأن  كما   .. وتنفيذها  تطبيقها  ي�صعب 
مركز جتارة حموريا يف املنطقة وعلى م�صتوى العامل، 
بالتدابري  املتعلقة  امل��رون��ة  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  ف���اإن  ل��ذل��ك 
اأمر  النامية هو  التجارة للدول  ال�صاعية لزيادة فر�ص 
الحتتاج اإليه دولة االإمارات من االأ�صا�ص كونها ا�صتطاعت 
اأن ت�صع ب�صمتها على اخلارطة التجارية العاملية بف�صل 
�صيا�صات االنفتاح التجاري املتبعة ..وتعترب الدولة اأي�صا 
اأكرث الدول ن�صاطاً يف املنطقة عندما يتعلق االأمر  من 
م�صالح  لديها  ال���دول  م��ن  العديد  وهنالك  بالتجارة، 
بنى  الدولة من  توفره  االإم���ارات بحكم ما  جتارية مع 
حتتية متقدمة جعلتها نقطة انطلق لل�صلع التي ت�صل 
اإىل منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا، لذلك فاإن مبداأ 
مراعاة امل�صالح التجارية للدول النامية الي�صكل اأهمية 
يف  حيوي  جت��اري  كمركز  و�صعها  بحكم  للدولة  كبرية 
املنطقة .. كما اأن الدولة ت�صتطيع اال�صتفادة من برامج 
الدعم الفني يف كل املجاالت من خلل التمويل الذاتي، 
كما اأن منح الدعم الفني الأع�صاء املنظمة هو اأمر مهم 
ولكن لن ي�صكل اإ�صكالية للدولة كونها قادرة على متويل 

تلك الربامج. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

يف اإطار دعمها لرواد االأعمال وت�صهيل مبا�صرة اأعمالهم 
من املنزل من خلل رخ�صة الغد، فلقد بلغ عدد رخ�ص 
الغد امل�صجلة يف اقت�صادية راأ�ص اخليمة خلل الن�صف 
اإجمايل  2019 )61( رخ�صة غد من  االأول من عام 
ال��ربن��ام��ج. وقد  تاأ�صي�ص  ب��داي��ة  م��ن  غ��د  421 رخ�صة 
ن�صاطاً   14 على  امل�صجلة  اجل��دي��دة  ال��رخ�����ص  ت��وزع��ت 
خمتلفاً �صملت: امللبو�صات، تنظيم الفعاليات، ا�صت�صارات 
خدمات  التجميل،  خدمات  امل��اأك��والت،  �صنع  التدريب، 
ال�����ص��ي��اف��ة وغ��ريه��ا، م��ع ت�����ص��در ن�����ص��اط ب��ي��ع املاأكوالت 
28 رخ�������ص���ة. وق����د حظيت  ب���ع���دد  االأن�������ص���ط���ة  ق��ائ��م��ة 
 21% ن�صبته  مبا  ل��لإن��اث  قبل  من  امل�صجلة  الرخ�ص 
اجلدير  للذكور.ومن   79% و  اجلديدة  الرخ�ص  من 
بالذكر اأن رخ�صة الغد هي اإحدى اأهم واأقدم املبادرات 

ريادة  لتطوير  �صنوات  عدة  منذ  الدائرة  اأطلقتها  التي 
الت�صهيلت  املواطنني من خلل تقدمي  االأعمال لدى 

لهم للعمل من املنزل يف االأن�صطة املذكورة.
ويف هذا ال�صياق، اأكدت فاطمة عبد العزيز ال�صويدي  - 
مدير ق�صم دعم وتطوير االأعمال-  باأن الدائرة م�صتمرة 
التجارية  الرخ�ص  الأ�صحاب  امل�صتمر  الدعم  تقدمي  يف 
واأ�صارت  مهاراتهم.  و�صقل  قدراتهم  بتطوير  واملنزلية 
اإىل ا�صتمرارية الت�صجيل يف برنامج رخ�ص الغد تاأكيداً 
الأهمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة وما للن�صمام له 
من مردود مادي لكافة املنت�صبني، ومن اجلدير بالذكر 
باأن اقت�صادية راأ�ص اخليمة حر�صت على اإعفاء كل من 
اأ�صحاب الهمم، ممن يبلغ من العمر 50 �صنة فما فوق، 
واأ�صر نزالء املوؤ�ص�صات العقابية من االأم، االأب، الزوجة، 
الغري  والبنت  عمل،  لديه  للي�ص  ممن  “الولد  االأب��ن��اء 

متزوجة” من اأية ر�صوم ت�صجيل لرخ�صة الغد.

•• دبي-الفجر:

املدير  م�صبح  حم��ب��وب  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة  د���ص��ن 
 “ مبادرتي  اأم�����ص،  �صباح  دب��ي  جلمارك  العام 
املفت�ص اجلمركي االآمن “ و “ ُحماة البيئة” 
عبداهلل  ب��ح�����ص��ور  االإداري������ة  ال�����ص��وؤون  الإدارة 
اإدارة  لقطاع  التنفيذي  املدير  حممد اخلاجة 
التنفيذي  املدير  امل��رزوق��ي  وفريد  املتعاملني 
و  واالإداري����ة،  واملالية  الب�صرية  امل���وارد  لقطاع 
اإدارة  ال�صلي�ص مدير  اإبراهيم  املهند�صة خولة 
االإدارات  م��دراء  ع��دد من  و  االإداري���ة  ال�صوؤون 

واملراكز اجلمركية.
واأ�صاد �صعادة املدير العام جلمارك دبي بجهود 
قطاع امل��وارد الب�صرية و املالية واالإداري���ة ، يف 
اجلمارك،  �صباط  �صلمة  �صمان  على  العمل 
املخلفات  املوظفني يف تدوير  ت�صجيع  وكذلك 
اال�صتدامة  و  ال�صلمة  لتحقيق  البل�صتيكية 

البيئية.
ومن جانبه اأثنى فريد املرزوقي على مبادرتي 
اإدارة ال�صوؤون االإدارية، موؤكداً اأن االإدارة تبذل 
الوظيفي  ال��ك��ادر  ر���ص��ا  لتحقيق  طاقتها  ك��ل 
بالعمل على اإ�صعادهم، واإطلق املبادرات التي 

ت�صتهدف اال�صتغلل االأمثل ملوارد الدائرة.
وتف�صيًل ا�صتعر�صت املهند�صة خولة ال�صلي�ص 
مبادرة املفت�ص اجلمركي االآمن وهي عبارة عن 
اجلمارك  �صباط  ل��دى  الوعي  لتعزيز  حملة 
ال�صخ�صية  ال�صلمة  معدات  ارت��داء  ب�صرورة 
التي  باملخاطر  يتعلق  فيما  توعيتهم  وكذلك 
ي��واج��ه��ون��ه��ا يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وت��خ��ت��ل��ف هذه 
املخاطر باختلف بيئات العمل من خور دبي 

اإىل املطارات و�صواًل اإىل جبل علي.
وفيما يخ�ص مبادرة “ ُحماة البيئة “ فتعتمد 
على ت�صجيع الكادر الوظيفي لتدوير النفايات 

متخ�ص�صة  اأج��ه��زة  توفري  عرب  البل�صتيكية 
ل��ف��رز ال��ن��ف��اي��ات ح��ي��ث ي��ع��د ال��ب��ل���ص��ت��ي��ك من 
دبي،  ج��م��ارك  يف  للنفايات  الرئي�صة  امل�����ص��ادر 
ويهدف هذا الربنامج اإىل امل�صاركة الفاعلة يف 
احلفاظ على البيئة، كما يدعم املبادرة تطبيق 
النقاط  جلمع  املحمولة  ال��ه��وات��ف  على  ذك��ي 
ال�صحب ع��ل��ى ج��وائ��ز قيمة  ي��ت��م م��ن خ��لل��ه 
من 4 اىل 5 م��رات يف العام الأك��رث املوظفني 
وتت�صمن  للنقاط  وجمعاً  املبادرة  مع  جتاوباً 
“ اأج��ه��زة لوحية ذكية  امل��ب��ادرة ج��وائ��ز قيمة 

وهواتف نقالة«

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت االحتاد للطريان، الناقل الر�صمي لدولة 
االإمارات العربية املتحدة عن زيادة عدد رحلتها 
بني مطار اأبوظبي الدويل ومطار لندن هيرثو 
الدويل مع اإطلق رحلة رابعة يومية على مدار 

ال�صنة ابتداء من 27 اأكتوبر 2019. 
الذي  االإقبال  بعد  الثابتة  الرحلة  هذه  وج��اءت 
ت�صغيلها  ال��ت��ي مت  امل��و���ص��م��ي��ة  اخل��دم��ة  ���ص��ه��دت��ه 
خ����لل ال�����ص��ي��ف ل��ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب امل���ت���زاي���د على 
ال���رح���لت ب���ني ال��ع��ا���ص��م��ت��ني ورح�����لت الربط 
ت�صغيل  و���ص��ي��ت��م  االحت�����اد.   �صبكة وج��ه��ات  ع��ل��ى 

توقيت �صباحي منا�صب من  الرابعة يف  الرحلة 
 A380 اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى م��نت ط��ائ��رة اإي��رب��ا���ص
هيرثو  لندن  م��ن  ال��ع��ودة  رحلة  تنطلق  اأن  على 
يف وقت متاأخر من الليل على منت طائرة بوينغ 
الدرجتني  بنظام  املرتبة  درمی��لي��ر،   9-787
وت�صم 299 مقعداً منها 28 مق�صورة يف درجة 
الدرجة  يف  ذكياً  مقعداً  و271  االأع��م��ال  رج��ال 

ال�صياحية.
وتكّمل الرحلة الرابعة الرحلت اليومية الثلثة 
 A380 اإي��رب��ا���ص  م��نت ط��ائ��رات  احلالية على 
التي ت�صم 486 مقعداً ت�صم مق�صورة االإيوان 
ت��ت�����ص��م بكامل  9 م��ق�����ص��ورات  ال��ث��لث��ة،  ب��غ��رف��ه 

مق�صورة   70 االأوىل،  الدرجة  يف  اخل�صو�صية 
يف درج��ة رج��ال االأع��م��ال و405 مقعداً ذكياً يف 
مب�صاحة  مقعًدا   80 منها  ال�صياحية،  ال��درج��ة 
املنا�صبة،  ه��ذه  ب��و���ص��ة.يف   36 اإىل  ت�صل  رح��ب��ة 
اأعلن روبن كامارك، الرئي�ص التنفيذي لل�صوؤون 
اأبوظبي-لندن  خ��ط  “يعترب  ق��ائ��ًل:  التجارية 
رحلت  يف  للم�صافرين  بالن�صبة  ال�صعبية  بغاية 
مل�صافري  اأو  ال��رتف��ي��ه��ي��ة،  ال���رح���لت  اأو  اأع���م���ال 
ال��رتان��زي��ت ع��رب اأب��وظ��ب��ي. وق���د ق��م��ن��ا موؤخرا 
للطلب  تلبيًة  امل��دي��ن��ت��ني  ب��ني  رح��لت��ن��ا  ب��زي��ادة 
الرحلة  زي����ادة  اإن  ال�����ذروة.  ف����رتات  امل��ت��زاي��د يف 
الرابعة الثابتة �صتوفر القدرة اال�صتيعابية التي 

رحلت  توقيت  توفري  جانب  اإىل  اإليها،  نحتاج 
تنا�صب اجلميع ورحلت ربط �صل�صة اإىل وجهات 
اآ�صيا  اأف��ري��ق��ي��ا،  ال�����ص��رق االأو����ص���ط،  اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
الرحلة  “تعك�ص  ك��ام��ارك:  واأ���ص��رتال��ي��ا«.وت��اب��ع 
الذي  االجنليزي  ال�صوق  جتاه  التزامنا  الرابعة 
منح  وت�����ص��م��ن  اإل��ي��ن��ا،  بالن�صبة  رئي�صيا  ي��ع��ت��رب 
اأ���ص��ط��ول اجليل  وم��زاي��ا  خ��دم��ات  كافة  عملئنا 
البالغ  االأ�صبوعية  الرحلت  جميع  على  التايل 

عددها 42 رحلة من واإىل اململكة املتحدة«.
اأن االحت��اد للطريان  اإىل  االإ���ص��ارة كذلك  جت��در 
ت�صّغل رحلتني يوميتني على منت طائرات بوينغ 

787 درمیلير بني اأبوظبي ومان�ص�صرت.

•• باري�س -الفجر:

البحر  لعامل  االقت�صادي  اال�صتب�صار  IPIMED )معهد  اإدارة  عقد جمل�ص 
املوؤ�ص�صة  العمومية  واجلمعية  االإدارة  جمل�ص  اجتماعات  املتو�صط(  االأبي�ص 
تركز  حيث  االإدارة،  جمل�ص  ع�صو  اأب��وغ��زال��ه  ط��لل  الدكتور  �صعادة  مب�صاركة 
البحث حول ن�صاطات هذا املعهد املعني بدرا�صة العلقات االأوروبية املتو�صطية.

ان�صاء  ترتيبات  اأي�صا  وتناول  العمل  وخطة  املالية  البيانات  االجتماع  واعتمد 

واملتو�صط  وافريقيا  اأوروب��ا  بني  والثقايف  االقت�صادي  للتعاون  الدولية  املنظمة 
باعتبار ان املعهد هو املوؤ�ص�ص لهذه املنظمة.

املتو�صط  منطقة  عمل  فريق  لرئا�صة  اأبوغزاله  باختيار  ق��رارا  املجل�ص  واتخذ 
عقد  املنوي  فريتيكال(  )ال  املتو�صطية  االأوروبية  الدولية  املنظمة  يف  والعربي 

اجتماعه التاأ�صي�صي يف بروك�صل، برعاية االحتاد االأوروبي.
املوؤ�ص�ص للمنظمة مبوجب عقد  اأي�صا الرئي�ص  اأبوغزاله  وكان قد �صبق اختيار 

تاأ�صي�صها الذي �صجل يف بروك�صل.

اإىل  يومية  رحلت  الحتاد للطريان تزيد عدد رحلتها اإىل 4 

اختيار اأبوغزاله رئي�ضا لفريق عمل منطقة املتو�ضط والعربي 
يف املنظمة الأوروبية املتو�ضطية الفريقية

•ال�صحي: املذكرة توفر قن�ة فع�لة لإطالق برامج اجتم�عية م�صتدامة 
تخدم متكني ال�صب�ب وتعزيز دورهم يف التنمية

•ميث�ء احلب�صي: املذكرة بداية �صراكة مثمرة بهدف 
اإعداد ال�صب�ب ق�دًة للم�صتقبل
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املال والأعمال

غرفة عجمان تبحث التعاون امل�ضرتك مع �ضندوق خليفة
•• عجمان ـ الفجر 

خليفة  �صندوق  من  وف��د  عجمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ا�صتقبلت 
لتطوير امل�صاريع، بهدف زيادة التعاون وبحث اآليات م�صرتكة تزيد 
على  والت�صجيع  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  متكني  من 

العمل احلر مبا يواكب اأهداف وتطلعات الطرفان.
اإدارة  مدير  كاجور  جميلة  عجمان  غرفة  مقر  يف  االجتماع  ح�صر 
اأعمال االمتياز التجاري وعمر النعيمي ورفيعة الغفلي من  تنمية 
خليفة  �صندوق  جانب  ومن  التجاري،  االمتياز  اأعمال  تنمية  اإدارة 
تطوير  اإدارة  م��دي��ر   � الرميثي  خلفان  اأح��م��د  امل�����ص��اري��ع،   لتطوير 

امل�صاريع.

ال�صباب  ت�صجيع  ت���ويل  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اأن  ك��اج��ور  جميلة  واأك����دت 
وال�صابات على العمل احلر اأهمية ق�صوى من خلل اطلع الربامج 
من  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون  والتحفيزية  التدريبية 
املعار�ص  تنظيم  ج��ان��ب  اإىل  ه��ذا  واخل��ا���ص،  احل��ك��وم��ي  القطاعني 
االأعمال  رواد  بني  مبا�صرة  توا�صل  قنوات  فتح  ل�صمان  املتخ�ص�صة 
واملجتمع املحلي وكذلك امل�صاركة يف املعار�ص املحلية والدولية حتت 

مظلة غرفة عجمان. 
واأ�صادت بجهود القيادة الر�صيدة يف توفري موؤ�ص�صات ت�صعى لتقدمي 
باأفكارهم  واالرت���ق���اء  االأع���م���ال  ورواد  ���ص��ب��اب  اإىل  وال���دع���م  ال��ع��ون 
والدرا�صات  وال��ت��دري��ب  املتخ�ص�صة  املعار�ص  وت��وف��ري  وم�صاريعهم 

اللزمة لذلك.

هذا واأكد احل�صور على �صرورة حتفيز �صباب املواطنني على االأعمال 
ال�صغرية  امل�صاريع  تطوير  اأهمية  على  موؤكدين  املبتكرة  وامل�صاريع 
املحلي  والناجت  االقت�صاد  لنمو  الرئي�ص  الع�صب  ها  بعدِّ واملتو�صطة 
واأهمية تنوع م�صاريعهم يف املجاالت التجارية وال�صناعية واخلدمية 
ل�صمان  امل�صتقبلي  التعاون  خطط  الطرفان  ناق�ص  كما  والزراعية، 

حتفيز وت�صجيع املقبلني على تنفيذ م�صاريع خا�صة.
�صندوق  يدعمها  التي  القطاعات  م��ن  ع��دد  على  احل�صور  واط��ل��ع 
والذي  “زرعي”  الزراعي من خلل برنامج  القطاع  خليفة ومنها 
اأحدث تطورا كبري يف القطاع الزراعي يف الدولة وتطوير الزراعة 
وتوفري  للمياه  اأق��ل  ا�صتهلك  ي�صمن  مبا  عليها  والت�صجيع  املائية 

منتجات زراعية بجودة عالية.

�ضراكة بني اأرا�ضي دبي و »اأون لين للمزادات«

اقت�ضادية ال�ضارقة تطلق دليل ال�ضارقة ال�ضناعي

يتيح توثيق عقود ال�صراء والتملك

�ضيادة للتطوير تعلن ت�ضجيل م�ضروع »املهرة« ال�ضكني لدى بلدية اأبوظبي

الدخل  اإجمايل  درهم  مليار   12.5
ال�ضامل ل� »مبادلة« يف 2018

•• اأبوظبي-وام:

تقريرها  اإ���ص��دار  ع��ن  ام�ص  “مبادلة”  لل�صتثمار  مبادلة  �صركة  اأعلنت 
ال�صنوي لعام 2018 والذي ي�صتعر�ص االأداء الت�صغيلي واالرتفاع امللحوظ 
يف حجم املحفظة يف خمتلف القطاعات مع اإمكانات قوية للنمو على الرغم 
ال��رب��ع االأخ���ري من  العاملية يف  ال��ت��ي �صهدتها اال���ص��واق  م��ن اال���ص��ط��راب��ات 
2018، اإذ حققت املجموعة نتائج مالية ثابتة، حيث بلغ اإجمايل الدخل 

ال�صامل 12.5 مليار درهم. 
ويف اإطار ا�صرتاتيجية “مبادلة” لتنويع ا�صتثماراتها، قامت ببيع عدٍد من 
االأ�صول التي بلغت مرحلة الن�صج مببلغ اإجمايل بلغ 55.4 مليار درهم، 
وقامت بتوظيف مبلغ 70.1 مليار درهم، من خلل اإعادة ا�صتثمار عوائد 
بيع االأ�صوال ومن خلل توظيف مبالغ اإ�صافية، وذلك يف قطاعات قائمة 
وقطاعات  املالية  واالأوراق  وال�صلع،  الطريان،  و�صناعة  التكنولوجيا،  مثل 
الزراعية  واالأعمال  الطبية،  والتكنولوجيا  الدوائية،  كال�صناعات  جديدة، 

واال�صتزراع ال�صمكي. 
وقال معايل خلدون خليفة املبارك، الرئي�ص التنفيذي للمجموعة والع�صو 
املنتدب: تعمل مبادلة كم�صتثمر عاملي لتعزيز العوائد املالية وحتقيق قيمة 
اقت�صادية  قاعدة  لبناء  روؤية  نحو حتقيق  وامل�صي  الأبوظبي،  ا�صرتاتيجية 
تركز على امل�صتقبل وتتكامل مع االقت�صاد العاملي. وقد جاء ان�صمام جمل�ص 
اأبوظبي لل�صتثمار اإىل املجموعة لي�صكل نقلة نوعية �صوف ت�صهم يف تعزيز 

مكانة مبادلة كم�صتثمر عاملي عرب قطاعات متعددة. 
خمتلف  يف  قّيمة  اإم��ك��ان��ات  تخلق  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  اإن   : واأ���ص��اف 
القطاعات التي ن�صتثمر بها، مما يتيح لنا الفر�صة لنعزز مكانتنا كم�صتثمر 
عاملي موؤثر، وباالإ�صافة اإىل ذلك، نعمل على تو�صيع ا�صتثماراتنا وتوطيد 
علقاتنا لدعم م�صرية اأبوظبي وتر�صيخ مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا 
قدرات  مبادلة  متتلك  كما   .. اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 
العاملية، و�صجل من  الب�صرية، و�صبكة �صراكاتها  مميزة تتمثل يف كوادرها 
االإجن��ازات التي متكنها من حتقيق املهمة املوكلة اإليها للم�صاهمة يف دعم 

التقدم االقت�صادي الإمارة اأبوظبي. 
من جانبه، قال كارلو�ص عبيد، الرئي�ص املايل ل�صركة مبادلة لل�صتثمار: 
�صاهم حجم وتنوع املحفظة باالإ�صافة اإىل التدفقات النقدية املتوازنة التي 
حققتها املجموعة يف حتقيق اأداء مايل وت�صغيلي ثابت خلل عام 2018، 
وذلك على الرغم مما �صهده العام من حتديات وظروف �صعبة يف االأ�صواق 

وتقلبات االأ�صهم والعوائد. 
جمموعة  اإىل  لل�صتثمار  اأبوظبي  جمل�ص  ان�صمام  �صاهم  لقد  واأ���ص��اف: 
“مبادلة” يف تعزيز حمفظتنا اال�صتثمارية .. وبينما نعمل على اال�صتثمار 
ي��زال من�صّبا على حتقيق  تركيزنا ال  ف��اإن  االأ���ص��ول،  فئات جديدة من  يف 
واإدارة  منخف�ص  مديونية  معدل  على  واحلفاظ  قوية،  عمومية  ميزانية 

املخاطر يف كافة االأعمال. 
وقد بلغ اإجمايل الدخل ال�صامل ل�صركة مبادلة لل�صتثمار املالية والت�صغيلية 
12.5 مليار درهم باملقارنة مع 10.3 مليار يف عام 2017  لعام 2018 
وبلغ حجم االأ�صول 841 مليار درهم، باملقارنة مع 469 مليارا يف العام 
2017 وجاءت الزيادة يف حجم االأ�صول واإجمايل الدخل ال�صامل مدعومة 
بعملية ان�صمام جمل�ص اأبوظبي لل�صتثمار، وحققت ال�صركة 55.4 مليار 
درهم من خلل بيع االأ�صول النا�صجة حملياً وخارجياً وا�صتثمرت مبادلة 
70.1 مليار درهم يف القطاعات ذات االأولوية القائمة واجلديدة .. وقد 
ت�صمنت القطاعات اجلديدة ال�صناعات الدوائية املتخ�ص�صة، والتكنولوجيا 

الطبية، واالأعمال الزراعية واال�صتزراع ال�صمكي. 
كما وا�صلت “مبادلة” توظيف راأ�ص املال يف ا�صتثمارات حول العامل، مبا يف 
�صندوق التنمية االقت�صادية  “تانيو”،  ذلك اإطلق ا�صتثمار م�صرتك مع 
اجلديد يف اليونان .. كما افتتحت ال�صركة مكاتب لها يف كٍل من مو�صكو 
و�صان فران�صي�صكو، لتن�صم اإىل �صبكة مكاتبها العاملية يف ريو دي جانريو، 
اأوائل  نيويورك  يف  مكتباً  افتتحت  كما  ك��ون��غ،  هونغ  يف  امل�صرتك  واملكتب 

 .2019
ويعك�ص هذا التو�صع، ا�صتعداد “مبادلة” و�صعيها لتحقيق عوائد مالية من 
اال�صتثمار يف مناطق جغرافية خمتلفة وفئات اأ�صول متعددة، وقد اأطلقت 
ي�صتهدف  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  امل�صاريع  لدعم  للتكنولوجيا  ج��دي��داً  �صندوقاً 
وقامت  واأوروب��ا  املتحدة  اململكة  والرائدة يف  النا�صئة  التكنولوجيا  �صركات 
اإعادة  عمليات  من  �صل�صلة  خلل  من  املوؤ�ص�صية  الديون  بتخفي�ص  مبادلة 
العملت  �صرف  حركة  م��ن  واال�صتفادة  اجل��دي��دة،  واالإ����ص���دارات  ال�����ص��داد، 

االأجنبية.

•• دبي – الفجر:

 اأع��ل��ن��ت دائ���رة االأرا����ص���ي واالأم����لك يف دبي 
الين  “اأون  م��ع  �صراكة  اتفاقية  توقيع  ع��ن 
ال�صركات   من  واح��دة  تعد  التي  للمزادات” 
الرائدة يف جمال تنظيم املزادات على م�صتوى 
اأن�صطة  ا  اأي�صً متار�ص  كما  االو�صط،  ال�صرق 
االختيارية  العقارية  امل��زادات  واإدارة  تنظيم 
اخلا�صة وفق اإجراءات واخت�صا�صات الدائرة 

للأفراد واملوؤ�ص�صات. 
اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اتفاقية  �صاأن  ومن 
قبل  م��ن  عليها  التوقيع  مت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ك���ل م���ن ���ص��ع��ادة ���ص��ل��ط��ان ب��ط��ي ب���ن جمرن، 
مدير عام دائرة االأرا�صي واالأملك يف دبي، 
“اأون  �صركة  مالك  اأهلي  م�صطفى  واأح��م��د 
اأن�صطة  اإثراء  اأن ت�صهم يف  الين للمزادات”، 
ال�����ص��وق ال��ع��ق��اري، وذل���ك م��ن خ���لل توفري 
تعزيز  على  تعمل  جديدة  تناف�صية  خيارات 
من  ترتكه  ما  جانب  اإىل  امل�صتثمرين،  ثقة 
تاأثري يف حتقيق ن�صب عالية من اال�صتثمار 
اأح������دث م��ع��اي��ري اخلدمة  االإي���ج���اب���ي وف����ق 

العاملية.
وق�����ال ����ص���ع���ادة ���ص��ل��ط��ان ب��ط��ي ب���ن جم���رن: 
االتفاقيات م�صاعينا  النوع من  “ُيظهر هذا 
خمتلف  يف  ع���لق���ات���ن���ا  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����دوؤوب�����ة 
اخل��ا���ص، الإمیاننا مبا  القطاع  امل��ج��االت مع 

على  ت�صاعدنا  متنوعة  خ��دم��ات  م��ن  ي��وف��ره 
امل�صتثمرين، و�صمان ح�صولهم  ثقة  تر�صيخ 
يجاري  مبا  واأ�صرعها  اخلدمات  اأف�صل  على 
توقعاتهم. اإننا يف الدائرة نعمل وفق معايري 
من  املتعاملني،  فئات  كافة  الإ�صعاد  مبتكرة 
اأج����ل حت��ق��ي��ق روؤي��ت��ن��ا ال�����ص��ام��ل��ة جل��ع��ل دبي 
وجهة عقارية اأوىل عاملياً يف االبتكار والثقة 

وال�صعادة«.
وقال اأحمد م�صطفى اأهلي : “تتمتع �صركتنا 
ب��ت��اري��خ ط��وي��ل وخ����ربة مم��ت��دة يف خمتلف 
امل���زادات  واإدارة  بتنظيم  املتعلقة  االأن�����ص��ط��ة 
نحر�ص  كما  اخلا�صة،  االختيارية  العقارية 
املحددة من  ب��االإج��راءات  التام  االلتزام  على 
قبل دائرة االأرا�صي واالأملك يف دبي. ومیكن 

للأفراد واملوؤ�ص�صات اال�صتعانة بنا للح�صول 
على خدمات عاملية امل�صتوى لتحقيق النتائج 
الكوادر  بف�صل وجود  يتطلعون عليها،  التي 
املتخ�ص�صة والقنوات التي میكن من خللها 
املزادات  يف  النجاح  م�صتويات  اأع��ل��ى  �صمان 
التي ننظمها، عن طريق ا�صتقطاب ال�صرائح 
املهتمة من االإمارات وخارجها. و�صنعمل حتت 

اإ�صراف ودعم اأرا�صي دبي، مع التزامنا التام 
االتفاقية«. يف  ال��واردة  واالأح��ك��ام  بال�صروط 

من جهته قال ماجد املري املدير التنفيذي 
ال��ع��ق��اري��ة يف  واخل���دم���ات  الت�صجيل  ل��ق��ط��اع 
املتخ�ص�صة  امل������زادات  ت��ع��ت��رب  دب����ي:  اأرا����ص���ي 
ومیكن  املعروفة،  الرتويجية  االأن�صطة  من 
اال�صتفادة منها �صمن احللول التي نبتكرها 
ل��ل��رتوي��ج ال��ع��ق��اري يف االإم�����ارة. ون��ح��ن على 
ال��ت��ي توفرها  اأن اخل���دم���ات  ت���ام م��ن  ي��ق��ني 
يف  �صت�صهم  للمزادات”  الي��ن  “اأون  �صركة 
ا�صتقطاب فئة وا�صعة من امل�صتثمرين الذين 
العقاري  ال�����ص��وق  اإىل  ل��ل��دخ��ول  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
مب����رون����ة ت���ام���ة وب�����اأدن�����ى ق�����در م����ن اجلهد 
والوقت، ملا تتمتع به من خربة طويلة يف هذا 
ال�����ص��راك��ة، �صتعتمد  امل��ج��ال«.ومب��وج��ب ه��ذه 
على خرباتها  “اأون الين للمزادات”  �صركة 
اأدوات مبتكرة  املمتدة يف هذا املجال لتوفري 
للرتويج واال�صتثمار العقاري، مبا يعود نفعه 
على القطاع عموًما وعلى خمتلف االأطراف 
وامل�صتثمرين.  وامل��������لك  امل����ط����وري����ن  م����ن 
وتعتمد ال�صركة على �صل�صلة من االإجراءات 
املب�صطة يف تنظيم املزادات العقارية العلنية 
التحول  م�صهد  مع  بالتناغم  واالإلكرتونية، 
الذكي القائم يف اإمارة دبي وتوجهات قيادتها  
الر�صيدة، لتعزيز تناف�صية القطاع، ومواكبة 

التغريات العاملية.

•• ال�شارقة -وام:

االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  ا�صتكملت 
ال�صارقة  دل��ي��ل   “ م�����ص��روع  بال�صارقة 
ال�صناعي “ والذي جاء مكمًل وتنفيذاً 
خلطتها اال�صرتاتيجية يف امل�صاهمة يف 
االقت�صادية  التنمية  وقيادة  تخطيط 
ال�صاملة يف االإمارة وتطوير اخلدمات 
وال�صركاء  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  امل���ق���دم���ة 
لتطوير  منها  و�صعياً  اال�صرتاتيجيني 
اإجراءاته  وتب�صيط  ال�صناعي  القطاع 
مل��ا متتلكه  اإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة ن��ظ��راً  يف 
االإم��������ارة م���ن ق���اع���دة ���ص��ن��اع��ي��ة تعد 
االأكرب على م�صتوى الدولة واملنطقة.

���ص��ارك يف امل�����ص��روع ع���دد م��ن اجلهات 
املحلية واالأحتادية منها وزارة الطاقة 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  واالإدارة  وال�����ص��ن��اع��ة 
املدين وبلدية مدينة ال�صارقة ودائرة 
امل��وان��ئ ال��ب��ح��ري��ة واجل���م���ارك ودائ���رة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل�����ص��اح��ة وه��ي��ئ��ة مياه 
االقت�صاد  ووزارة  ال�صارقة  وك��ه��رب��اء 
وغرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة وزارة 
الب�صرية والتوطني وع��دد من  امل��وارد 

اجلهات املعنية.
و ق���ال ���ص��ع��ادة ���ص��ل��ط��ان ع��ب��د اهلل بن 
التنمية  دائ��رة  رئي�ص  ال�صويدي  ه��ده 
اطلقنا  اإن  ب��ال�����ص��ارق��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
ياأتي  ال�صناعي  ال�صارقة  دليل  مل�صروع 
االقت�صادية  ال������روؤى  م���ن  ان��ط��لق��ا 
الريادة  وه���ي  ال���دائ���رة  تبنتها  ال��ت��ي 
امل�صتدامة  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  يف 
وتنفيذا لتوجيهات املجل�ص التنفيذي 
القطاع  للعمل على تطوير  بال�صارقة 
ال�صناعي وتب�صيط وتو�صيح اإجراءاته 

واالحتادية  املحلية  اجلهات  مب�صاركة 
املعنية يف القطاع ال�صناعي وجت�صيدا 
ل���روؤي���ة ال���دائ���رة ب��ال��ري��ادة يف حتقيق 
اقت�صاد  لتحقيق  ال�����ص��ام��ل��ة  التنمية 
ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة  ت��ن��اف�����ص��ي م��ت��ن��وع 
واالب����ت����ك����ار مب����ا ي��ك��ف��ل ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال 
واال�صتثمار  للعمل  وحمفزة  م�صجعة 
قائمة على حتقيق الرفاه االقت�صادي 
اأن  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه  ال�����ص��ارق��ة.واأ���ص��ار  يف 
ال�صناعي جاء  ال�صارقة  دليل  م�صروع 
للإمارة  االقت�صادي  للرفاه  حتقيقاً 
م�صتوى  رف�������ع  خ�������لل  م�����ن  وذل��������ك 
وتطويره  االأداء  وحت�����ص��ني  ال��ع��م��ل 
وت�صهيل االإجراءات املرتبطة بتقدمي 
ال�صناعي  بال�صاأن  اخلا�صة  اخلدمات 
وف��ق��ا الأف�����ص��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة من 
حيث ال�صهولة والو�صوح و�صمن اإطار 
اأداء  م�����ص��ت��وى  ل��رف��ع  امل�صتمر  ال��ع��م��ل 
اآليات  وتطوير  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

العمل واالرتقاء بها.
بيئة  تعد  ال�صارقة  اإم���ارة  اإن  واأ���ص��اف 

القطاع  يف  خا�صة  مثالية  ا�صتثمارية 
ال�صناعي نظرا ملا تقدمه للم�صتثمرين 
من ت�صهيلت وخدمات نوعية ا�صافة 
اإىل ما متتاز به االإمارة من امتلكها 
لواحدة من اأكرب امل�صاحات املخ�ص�صة 
لل�صناعة يف دولة االإم��ارات باالإ�صافة 
اال�صرتاتيجي  ال�����ص��ارق��ة  م��وق��ع  اإىل 
وام���ت���لك���ه���ا اأي�������ص���ا ل���ع���دد ك��ب��ري من 
امل��ن��اط��ق ال�����ص��ن��اع��ي��ة وم��وان��ئ��ه��ا على 
ومطار  عمان  وخليج  العربي  اخلليج 
جميع  ت�صهيل  ي�صمن  ح��دي��ث  دويل 

عمليات التداول وحركة الب�صائع.
من جانبه قال �صعادة عبد اهلل �صلطان 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص 
القطاع  ان  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة 
اأه����م مكونات  اأح����د  ال�����ص��ن��اع��ي می��ث��ل 
وا�صتمر  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  االقت�صاد 
ن�صب من��و عالية  بتحقيق  ع��ام  ك��ل  يف 
وم��ت�����ص��اع��دة مب���ا ي��ن�����ص��ج��م م���ع روؤي���ة 
وتوجه دولة االإمارات العربية املتحدة 
املناطق  م����ن  م���زي���د  ت��اأ���ص��ي�����ص  ن���ح���و 

وتقدمي  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
واعدة  ا�صتثمارية  وفر�ص  ت�صهيلت 
�صريحة  ا�صتقطاب  ف��ر���ص  م��ن  ت��ع��زز 
العرب  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  م����ن  ع��ري�����ص��ة 
يف  التناف�صية  يحقق  مب��ا  واالأج���ان���ب 

هذا القطاع احليوي واملهم.
�صلطان  اهلل  ع��ب��د  ����ص���ع���ادة  واأ�����ص����اف 
الكبري  ال��دع��م  بف�صل  ان���ه  ال��ع��وي�����ص 
ال�صمو  �صاحب  م��ن  ب��ه  يحظى  ال��ذي 
ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�ص االأعلى حاكم 
ال�صناعي  ال���ق���ط���اع  جن���ح  ال�������ص���ارق���ة 
ب�����االإم�����ارة يف حت��ق��ي��ق من����و ك���ب���ري يف 
غرفة  يف  ون�������ص���ع���ى  امل����ا�����ص����ي  ال����ع����ام 
جانب  اإىل  ال�صارقة  و�صناعة  جت���ارة 
التنمية  دائ��رة  راأ�صهم  وعلى  �صركائنا 
احلفاظ  اإىل  بال�صارقة  االقت�صادية 
ع��ل��ى ه����ذه امل���ن���ج���زات وال���ب���ن���اء عليها 
لتحقيق املزيد واالإ�صهام يف دفع عجلة 

التنمية االقت�صادية يف االإمارة.
ال�صارقة  دليل  م�صروع  اأهمية  وح��ول 

ال�������ص���ن���اع���ي ق������ال �����ص����ع����ادة ع���ب���داهلل 
م�صروع  “میثل  ال��ع��وي�����ص  ���ص��ل��ط��ان 
مبادرة  ال�����ص��ن��اع��ي  ال�������ص���ارق���ة  دل���ي���ل 
امل�صتثمرين  ت�صاعد  ومبتكرة  متميزة 
تنفيذ  ع��ل��ى  ال�����ص��ن��اع��ي  ال���ق���ط���اع  يف 
مثايل  ب�صكل  ال�صناعية  م�صاريعهم 
يف بيئة عمل تت�صم بدرجات عالية من 
قاعدة  اإىل  ا�صتناداً  وذل��ك  التناف�صية 
املعلومات  كل  تر�صد  مكتملة  بيانات 
والبيانات املرتبطة بالقطاع مبا فيها 
التي  اال�صتثمارية  والفر�ص  ال�صركاء 
كما  للم�صتثمرين  ال�صارقة  توفرها 
القطاع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ال��دل��ي��ل  ي��ت��ي��ح 
ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات حمدثة  ق��ائ��م��ة 
�صراكات  وبناء  تاأ�صي�ص  يف  ت�صاعدهم 
اأهدافهم  ت��خ��دم  �صناعية  اقت�صادية 
امل�صرتكة وتوفر قيمة م�صافة للقطاع 

ال�صناعي يف االإمارة«.
من جانبه اأكد �صعادة الدكتور املهند�ص 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  ال��ل��ي��م  را����ص���د 
ال�صارقة  دل��ي��ل  اأن  ال�����ص��ارق��ة  وم���ي���اه 

ال�صناعي الذي اأطلقته دائرة التنمية 
نقلة  يعترب  ال�صارقة  يف  االقت�صادية 
والبيانات  املعلومات  توفري  يف  نوعية 
اخل��ا���ص��ة ب��امل��ن�����ص��اآت ال�����ص��ن��اع��ي��ة مما 
ال�صناعي  القطاع  تطوير  يف  ي�صاهم 
اإج�����راءات�����ه ح��ي��ث متتلك  وت��ب�����ص��ي��ط 
االأكرب  تعد  �صناعية  ق��اع��دة  االإم����ارة 
واملنطقة.  ال����دول����ة  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 
للن�صاط  رئي�صاً  مرجعا  الدليل  ويعد 
ال�صناعي .واأ�صار اإىل اأن اإمارة ال�صارقة 
وتوجيهات  روؤي��������ة  ظ����ل  يف  جن���ح���ت 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
املجل�ص  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
اهلل  “ حفظه  ال�صارقة  حاكم  االأع��ل��ى 
“ يف تر�صيخ مكانتها كوجهة �صناعية 
وتعتمد  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���غ���ريات  ت���واك���ب 
وال��ت��م��ي��ز يف خمتلف  االب���ت���ك���ار  ع��ل��ى 
اإليها  اال�صتثمارات  وجت��ذب  امل��ج��االت 
بجهود  م�����ص��ي��دا  امل����ج����االت  ك���اف���ة  يف 
اإ�صدار  يف  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة 
حتقيق  يف  امل����ه����م  ودوره���������ا  ال���دل���ي���ل 
التناف�صية  وتعزيز  ال�صاملة  التنمية 
القت�صاد اإمارة ال�صارقة على امل�صتوى 
املحلي واالإقليمي والدويل.واأو�صح اأن 
�صينعك�ص  ال�صناعي  ال��دل��ي��ل  اإ���ص��دار 
التطوير  ع���م���ل���ي���ات  ع���ل���ى  اإي�����ج�����اب�����اً 
مل�صروعات  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
وت���وف���ري اخلدمات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
تعمل  حيث  ال�صناعية  للم�صروعات 
البيانات  م��ن  اال�صتفادة  على  الهيئة 
واملعلومات املتخ�ص�صة من اأجل و�صع 
اخلطط والربامج وتوجيه ال�صيا�صات 
اأف�صل  خ��دم��ات  ل��ت��وف��ري  امل�صتقبلية 

جلميع القطاعات يف اإمارة ال�صارقة.

•• اأبوظبي-الفجر:

العقاري  للتطوير  ���ص��ي��ادة  �صركة  اأع��ل��ن��ت 
 ، ال�صكني  “املهرة”  ت�صجيل  م�صروع  عن 
اأبوظبي  باإمارة  م�صدر  مدينة  يف  الواقع 
هذا  �صيتيح  حيث   ، اأب��وظ��ب��ي  بلدية  ل��دى 
ت�صجيل  وامل�صرتين  للم�صتثمرين  االأم��ر 
ال�صكنية  وحداتهم  �صراء  عقود  توثيق  و 
، اإىل ج��ان��ب ت���داول وح��دات��ه��م م��ن حيث 

البيع وال�صراء والرهن يف امل�صروع ».
و قال ال�صيد �صوقي دراجي املدير التنفيذي 
للتطوير  ان��رتن��ا���ص��ي��ون��ال  ���ص��ي��ادة  ل�صركة 
املهرة  م�����ص��روع  ت�صجيل  اإن  العقاري:” 
ال�صكني الذي يعترب من امل�صاريع العقارية 
خطوة  يعترب  العامل  يف  ا�صتدامة  االأك��رث 
هامة يف م�صرية عمل ال�صركة، حيث يتيح 
للم�صتثمرين وامل�صرتين ت�صجيل وتوثيق 
ع��ق��ود ���ص��راء وب��ي��ع ال��وح��دات ال�صكنية يف 

الذي  االأم��ر  ال�صكني،  “ املهرة”  م�صروع 
يف  وامل�صرتين  امل�صتثمرين  ثقة  من  يعزز 
يعترب  الذي  والهام  امل�صروع احليوي  هذا 
باكورة م�صاريع ال�صركة واأكرثها ا�صتدامة 

وحفاظاً على البيئة«.
متو�صطتني  ب��ن��اي��ت��ني  امل�����ص��روع  وي�����ص��م��ل 
االرتفاع ، حيث يوفر امل�صروع نحو 300 
وح����دة ���ص��ك��ن��ي��ة جم��ه��زة ب��ال��ك��ام��ل، وذات 
الرئي�صية  ال�صوارع  على  متميزة  اإطللة 

واملدينة امل�صتدامة املحيطة بها.
 3 اإىل  ا�صتوديوهات  ال�صقق بني  وت��رتاوح 
باأ�صلوب  ت�صميمها  مت  وال��ت��ي  ن��وم،  غ��رف 
املتميزة  البيئية  امل��ع��اي��ري  يلبي  ع�����ص��ري 

التي تتميز بها مدينة م�صدر.
واأو�����ص����ح دراج�����ي اأن�����ه م���ن امل���ق���رر اإجن����از 
امل�����ص��روع ب��ح��ل��ول ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن عام 
باإجناز  ال�صركة  ال��ت��زام  م��وؤك��دا   ،2021

امل�صروع وفق اجلدول الزمني املحدد.

�صيادة  �صركة  ح��ر���ص  اإىل  دراج���ي  واأ���ص��ار 
ومطالب  ال�صوق،  احتياجات  درا�صة  على 
ت���ق���دمي  منتجات  ال���ع���م���لء، م���ن ح��ي��ث 
ع��ق��اري��ة ع��ال��ي��ة اجل�����ودة، و���ص��م��ان تلبية 

اح��ت��ي��اج��ات امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن وال���راغ���ب���ني يف 
تتميز  حيث  اجلوانب،  جميع  من  ال�صكن 
التي  الوا�صعة  بامل�صاحات  امل�����ص��روع  �صقق 
موؤكدا  امل�صتثمرين،  متطلبات  كافة  تلبي 
االل���ت���زام ب��ت��ع��زي��ز وت��وف��ري ب��ي��ئ��ة �صحية، 
م�صتدامة  ���ص��ك��ن��ي��ة  جم��ت��م��ع��ات  وت��ط��وي��ر 

للأجيال احلالية وامل�صتقبلية.
واأك������د دراج������ي اأن ال���ق���ط���اع ال���ع���ق���اري يف 
اأب���وظ���ب���ي ���ص��ه��د خ����لل ال���ف���رتة االأخ����رية 
اإي���ج���اب���ي���ة ت����دل ع��ل��ى حت�صن  م���وؤ����ص���رات 
اإطلق  ظل  يف  ال�صيما  العقاري،  الن�صاط 
العديد من املبادرات واملحفزات احلكومية 
لدعم ال�صوق، حيث يتوقع ارتفاع الطلب 
اجلديدة  ال�صكنية  ال��وح��دات  ���ص��راء  على 
خلل الفرتة املقبلة، مو�صحا اأن م�صروع  
“ال�صكني يوفر فر�صا ا�صتثمارية  “املهرة 

و�صكنية متميزة.
اأن تعديلت قانون امللكية العقارية  وذكر 

ال��ت��ي ج���رى االع����لن ع��ن��ه��ا م���وؤخ���راً كان 
امل�صتثمرين  على  وكبري  وا�صح  تاأثري  لها 

وامل�صرتين للعقارات حيث عزز من ثقتهم 
باأبوظبي،  العقاي  ال�صوق  يف  باال�صتثمار 

تنا�صبهم  التي  العقارية  الوحدات  ومتلك 
يف املناطق اال�صتثمارية بن�صبة 100%.
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

الع�صو  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د  �صعيد  ���ص��ع��ادة:  ا�صتقبل 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب 
العام اجلديد  املدير   ، دبي، فران�صي�صكو ال كامريا 
يف  )اآي��ري��ن��ا(،  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة 
زيارة تعارفية، وذلك مبنا�صبة ت�صلمه مهام من�صبه 

اجلديد. 
احلو�صني،  خليفة  ن��وال  ال��دك��ت��ورة  اللقاء  وح�صر 
امل���ن���دوب ال���دائ���م ل��ل��دول��ة ل���دى ال��وك��ال��ة الدولية 
للطاقة املتجددة )اآيرينا(، واملهند�ص وليد �صلمان، 
االأعمال  تطوير  قطاع  للرئي�ص  التنفيذي  النائب 

والتميز يف هيئة كهرباء ومياه دبي.
وقد رحب �صعادة: �صعيد حممد الطاير يف م�صتهل 
ال���زي���ارة ب��امل��دي��ر ال��ع��ام اجل��دي��د ل��ل��وك��ال��ة الدولية 
مهامه  يف  ال��ن��ج��اح  ل��ه  متمنياً  امل��ت��ج��ددة،  للطاقة 
املقبلة، موؤكداً حر�ص هيئة كهرباء ومياه دبي على 
توطيد علقات التعاون واأوا�صر ال�صداقة والعمل 
امل�صرتك مع جميع موؤ�ص�صات االأمم املتحدة حملياً 

وعاملياً.  
واأكد �صعادته على اأهمية التعاون بني هيئة كهرباء 
املتجددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  وال��وك��ال��ة  دب���ي  وم��ي��اه 
وال��ت��ج��ارب يف قطاعات  اأف�صل اخل���ربات  ت��ب��ادل  يف 
والعمل  واال�صتدامة،  والنظيفة  املتجددة  الطاقة 

من  واال���ص��ت��ف��ادة  اأو���ص��ع،  اآف���اق  اإىل  تطويرها  على 
خربات اجلانبني، وا�صتعر�ص �صعادته خلل اللقاء 
اأحدث م�صاريع الهيئة واإجنازاتها على ال�صعيدين 
التنمية  تعزيز  يف  الفعال  ودوره��ا  والعاملي،  املحلي 

امل�صتدامة يف اإمارة دبي.
امل�صروعات  على  ال��زائ��ر  ال��وف��د  �صعادته  اأط��ل��ع  كما 
لروؤية  حتقيقاً  اأطلقتها  التي  واخلطط  وامل��ب��ادرات 

ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة وت��ع��زي��ز ري����ادة دول���ة االإم�����ارات 
اأن  اإىل  الف��ت��اً  عاملياً،  دب��ي  واإم���ارة  املتحدة  العربية 
ا�صرتاتيجية  اأه����داف  حتقيق  ع��ل��ى  تعمل  الهيئة 
بتاأمني  2050، حيث تقوم  النظيفة  دبي للطاقة 
اإمداداتها من خلل تنويع مزيج الطاقة، لت�صمل 
اإنتاج  اإجمايل  من   %75 لتوفري  النظيفة  الطاقة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة بحلول  ال��ط��اق��ة  ال��ط��اق��ة يف دب����ي م���ن 

امل�صاريع  م��ن  ال��ع��دي��د  اأط��ل��ق��ت  وق��د   .2050 ع��ام 
واملبادرات لتحقيق هذا الهدف منها جممع حممد 
يعد  ال��ذي  ال�صم�صية،  للطاقة  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
اأكرب م�صروع ا�صرتاتيجي لتوليد الطاقة املتجددة 
يف موقع واحد يف العامل، وفق نظام املنتج امل�صتقل، 
و�صتبلغ قدرته االإنتاجية 5،000 ميجاوات بحلول 
 50 اإىل  ت�صل  اإجمالية  با�صتثمارات   ،2030 عام 

مليار درهم.
التي  الهيئة  اإىل ج��ه��ود   ال��ط��اي��ر  ���ص��ع��ادة  وت��ط��رق 
دبي  �صبق عاملي متثل بح�صول  �صاهمت يف حتقيق 
على الت�صنيف البلتيني العاملي اخلا�ص باملدن - 
 ،)LEED( الريادة يف الطاقة والت�صميم البيئي
املباين  جمل�ص  من  العاملية  امل��دن  ت�صنيف  بح�صب 
لتكون  االمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات  يف  اخل�صراء 

االأو�صط  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��دي��ن��ة  اأول  ب��ذل��ك 
ال�صهادة  ه�����ذه  ع���ل���ى  حت�����ص��ل  اف���ري���ق���ي���ا  و����ص���م���ال 
املرموقة، وم�صاهمة الهيئة التي اأدت اإىل انخفا�ص 
الكربونية يف دبي. وانخف�صت  كبري يف االنبعاثات 
اإمارة دبي  اأك�صيد الكربون يف  �صايف انبعاثات ثاين 
بن�صبة كبرية لت�صل اإىل نحو  %19 بحلول نهاية 
عام 2018، اأي قبل عامني من املوعد امل�صتهدف 
الكربونية  االنبعاثات  م��ن  احل��د  ا�صرتاتيجية  يف 
2021 لتخفي�ص االنبعاثات بن�صبة %16 بحلول 
اجلانبني  ب���ني  امل���ح���ادث���ات  2021.وتطرق  ع���ام 
الإجنازات املنظمة العاملية للقت�صاد االأخ�صر، التي 
املتحدة  االأمم  برنامج  م��ع  بالتعاون  اإطلقها  مت 
اإىل االقت�صاد االأخ�صر  االإمنائي  لتعزيز االنتقال 
امل�صتوى  االأخ�صر على  ون�صر م�صروعات االقت�صاد 
العاملي ودعم الدول واملنظمات ال�صاعية اإىل حتقيق 
ا�صرتاتيجيتها وخططها اخل�صراء. وتعمل املنظمة 
بالتعاون مع دول عدة يف جميع اأنحاء العامل لدعم 

اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة 2030.
من جهته، اأثنى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
املتجددة على جهود الهيئة ودورها املتميز يف تعزيز 
�صعادة  ���ص��اك��راً  دب���ي،  اإم����ارة  يف  امل�صتدامة  التنمية 
الطاير على ح�صن اال�صتقبال واإتاحة الفر�صة اأمام 
وتعزيز  امل�صرتكة  التعاون  فر�ص  لبحث  الطرفني 

العلقات الثنائية.

الطاير يبحث تعزيز التعاون مع املدير العام اجلديد للوكالة الدولية للطاقة املتجددة )اآيرينا(

خالد املدفع ل�)وام( : مهرجان �ضيف ال�ضارقة 
والداخلية العائلية  ال�ضياحة  يعزز   2019

اقت�ضادية دبي تك�ضف عن مبادرة لإطلق من�ضة للبحث والتطوير لتعزيز التناف�ضية

•• راأ�س اخليمة- الفجر

االجتماعية  للتنمية  االإم���ارات  جمعية  نظمت   
فعالية “ ت�صوق بوعي “ �صمن فعاليات املع�صكر 
ال�صيفي الثامن “�صيفك على كيفك” وقدمتها 
االأ�صتاذة مرمي املهريي مدرب معتمد يف التنمية 
الب�صرية وتطوير الذات.جاء ذلك خلل ور�صة 
عمل كان الهدف منها ن�صر ثقافة ت�صوق حلفز 
امل�������ص���روف اجليبي،   ا���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ال���ط���لب 

ومواجهة املغريات الكثرية، وتنوع االهتمامات، 
مما يجعل �صبط �صلوك االدخار �صرورة ُملحة، 
وقيمة  اأ�صا�صية وجب تعزيزها ك�صلوك للأبناء، 
عند  املالية  بامل�صوؤولية  االإح�صا�ص  على  ع��لوة 
االأبناء، اإذ يوؤكد الكثري من اخلرباء اأنه عندما 
بقيمة  يتح�صنون  امل����ال  ق��ي��م��ة  ال��ن�����صء  يتعلم 
على  قادرين  وي�صبحون  بثمن  تقدر  ال  حياتية 

اإدارة م�صتقبلهم املايل ب�صكل اأمثل.
كيفية  عن  للطلب  فعالية  الور�صة   وت�صمنت 

ت�صويقية  خ��ط��ة  ع��م��ل  وكيفية  ب��وع��ي  ال��ت�����ص��وق 
لتحديد  ما هي االأمور االأ�صا�صية ومن ثم املهم 
واالأق��ل اأهمية، وكيف يدخر الطالب ج��زءاً من 
اأي�����ص��اً تعريف  امل�����ص��روف؟ وم��ن االأف��ك��ار املهمة 
ال�������ص���رورات واحلاجات  ب���ني  ال���ف���رق  ال���ط���لب 
اال�صتغناء  التي میكن  االأخ��رى  واالأ�صياء  امللحة 

عنها اأو اإرجاوؤها.
الطالبات  بتق�صيم  الفعالية  ف��ك��رة  وا�صتملت 
والطلب اإىل جمموعات وحت�صل كل جمموعة 

على ق�صيمة �صرائية بقيمة 100 درهم مقدمة 
من  الفائزة  املجموعات  وحت�صب  مول  راك  من 
ي�صتطيع �صراء جمموعة من الهدايا للأطفال 
وفقاً  الق�صيمة  م��ن  ممكن  مبلغ  اأك��رب  وت��وف��ري 
مل��ع��اي��ري امل�����ص��اب��ق��ة. و���ص��ي��ق��وم ال��ط��لب بالتربع 
لغر�ص  اخلريية  �صقر  موؤ�ص�صة  الأيتام  بالهدايا 
فهو  ال��غ��ري،  وم�صاعدة  وال�صدقة  ال��ب��ذل  ثمرة 
واج����ب دي��ن��ي وت���رب���وي م��ه��م وم��ث��م��ر ي�صهم يف 

تعزيز �صخ�صية الطفل واإح�صا�صه بالغري.

•• ال�شارقة -وام: 

من  بال�صارقة  وال�صياحي  التجاري  االإمن���اء  هيئة  ت�صعى 
ال�صارقة”  “�صيف  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  اإط��لق��ه��ا  خ���لل 
تعزيز  اإىل  املقبل  اأغ�صط�ص  م��ن   17 حتى  ي�صتمر  ال��ذي 
ال�صياحية  وتن�صيط احلركة  االإم��ارة  االقت�صادي يف  النمو 
الداخلية و تنويع امل�صادر الرتفيهية مما ي�صهم يف جذب 
 10 اإىل  وال��و���ص��ول  املناطق  م��ن خمتلف  وال���زوار  ال�صياح 

مليني �صائح بحلول عام 2021.
وق����ال ���ص��ع��ادة خ��ال��د ج��ا���ص��م امل��دف��ع رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة االإمن����اء 
التجاري وال�صياحي بال�صارقة لوكالة اأنباء االإمارات / وام 
/ اأن الهيئة تتعاون ب�صكل دائم مع �صركائها يف القطاعني 
املنتجات  خمتلف  وت��ق��دمي  لت�صميم  واخل��ا���ص  احلكومي 
حيث  املنطقة  يف  املبتكرة  والفعاليات  ال�صياحية  وامل�صاريع 
هذا العام ليقّدم حزمة  “مهرجان �صيف ال�صارقة”  ياأتي 
وا�صعة من و�صائل الرتفيه العائلي جتمع بني املرح واملتعة 
واالرتقاء  االإم��ارة  يف  ال�صياحي  القطاع  تعزيز  و  والتعليم 
بال�صياحة العائلية ترجمًة للروؤية الثاقبة ل�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص 
العائلية  الوجهة  ال�صارقة  جعل  يف  ال�صارقة  حاكم  االأعلى 
االإم��ارة حركة ن�صطة  اأ�صواق  اأن ت�صهد  املتوقع  املثلى ومن 
والعرو�ص  امل��ق��ام��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  التخفي�صات  خ��لل  م��ن 
الفنادق  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  �صريفع  مم��ا  املتنوعة  الرتويجية 

ومبيعات قطاع التجزئة.
انطلقت  ال��ت��ي  الثانية  ن�صخته  يف  امل��ه��رج��ان  اأن  اأو���ص��ح  و 
وفعاليات متنوعة  يقدم مفاجاآت  اجل��اري  يوليو   17 يوم 

للزوار  لتوفر  ال�صهر  م��دار  على  متتد 
العرو�ص  م���ن  جم��م��وع��ة  وامل��ق��ي��م��ني 
ال���ت���ي ت�����ص��م��ل ت��خ��ف��ي�����ص��ات وع���رو����ص 
ح�صرية يف عدد من املن�صاآت الفندقية 
االإم����ارة وع��رو���ص ت�صويقية  اأن��ح��اء  يف 
متيحًة  الت�صوق  م��راك��ز  يف  وترويجية 
�صحوباٍت  يف  للم�صاركة  فر�صاً  للجميع 
ك����ربى وال����ف����وز ب���ج���وائ���ز ق��ي��م��ة حيث 
بعدٍد كبري من  ال��دورة احلالية  تتمّيز 
الفعاليات العائلية والرتفيهية املبهرة 
التي  ال�صارقة”  “اإك�صبو  م��رك��ز  يف 
الريا�صية  االأل��ع��اب  من  �صل�صلة  ت�صمل 

والداعمة  امل�صاركة  اجل��ه��ات  ا�صتعر�ص  واالإل��ك��رتون��ي��ة.و 
بالتعاون مع  املهرجان  التي تعمل على تنظيم  للمهرجان 
الهيئة من القطاعني احلكومي واخلا�ص اىل جانب عدد 
باالإمارة  املنتجعات  و  الفنادق  و  الت�صوق  مراكز  اب��رز  من 
واخل�صومات  العرو�ص  م��ن  مم��ّي��زة  ب��اق��ات  �صتقدم  وال��ت��ي 

والفعاليات والربامج الرتفيهية والثقافية.
وذكر انه �صيتم خلل فرتة املهرجان تقدمي برامج تعليمية 
واأن�صطة ترفيهية وخميمات �صيفية مرحة مقدمة من كل 
فر�صة  توفر  التي  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  من 
للفنون  ال�صارقة  وموؤ�ص�صة  احل��ي��وان  ع��امل  على  للتعرف 
التي تقدم ور�ص عمل حول اأ�صا�صيات لغة االإ�صارة وت�صوير 
باملو�صيقى  وال��ر���ص��م  ال�صيف  قبعات  وت��زي��ني  ال��ب��ورت��ري��ه 
مدينة  وخم��ي��م  وغ��ريه��ا  امل�صتدامة  ال��داخ��ل��ي��ة  والب�صتنة 
الهمم  الأ�صحاب  ال�صيفي  االن�صانية  للخدمات  ال�صارقة 
ون���ادي ال�����ص��ارق��ة ل��ل��دف��اع ع��ن النف�ص ال���ذي ي��وف��ر فر�صة 
العديدة  وامل�صابقات  النف�ص  ع��ن  ال��دف��اع  ري��ا���ص��ات  لتعلم 
فر�صة  يتيح  ال��ذي  البحرية  للريا�صات  ال�صارقة  ون���ادي 
ال�صيفي  الق�صباء  وخم��ي��م  البحرية  احل��ي��اة  يف  ال��غ��و���ص 
التعليمية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  �صل�صلة  ي��ق��دم  ال����ذي 
والتكنولوجيا  االب��ت��ك��ار  ب���ني  جت��م��ع  ال��ت��ي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
الهيئة  اأن  اىل  امل��دف��ع  لفت  STEMA.و  م��ع  بالتعاون 
يقدمها  التي  املتنوعة  واالأن�صطة  الفعاليات  خلل  من  و 
�صركاء املهرجان تتطلع اىل ا�صتقطاب اأكرب عدد من الزوار 
واملقيمني وال�صياح اإىل االإمارة ليكون بذلك املهرجان هذا 

العام وجهًة مف�صلة للجميع خلل عطلة ال�صيف .
املهرجان  من  االأوىل  الن�صخة  اأن  حديثه  يف  املدفع  اأك��د  و 
ح��ق��ق��ت جن����اح����اً م��ل��م��و���ص��اً ����ص���اه���م يف 
وزي���ادة  االإق��ت�����ص��ادي��ة  العجلة  تن�صيط 

التدفقات ال�صياحية اإىل االإمارة 
ال�صارقة”  �صيف  “مهرجان  جنح  كما 
ي��ك��ون حم��ط��ة ���ص��ي��ف��ي��ة �صديقة  ب�����اأّن 
تدعم  م���ث���ال���ي���ة  ووج����ه����ة  ل���ل���ع���ائ���لت 
القائمة  االإم��ارة  الداخلية يف  ال�صياحة 
ع��ل��ى ت��ن��وي��ع م�����ص��ادر ال��رتف��ي��ه واتباع 
نهج التجديد والفهم العميق ملتطلبات 
تلبيتها  على  والعمل  ال�صياح  وتطلعات 
م�����ن خ�������لل اإع�����������داد جم����م����وع����ة من 

اخلدمات والعرو�ص املتمّيزة.

ت�ضوق بوعي يف »�ضيفك على كيفك«براأ�س اخليمة 

••دبي -وام:

اأوائ���ل �صت  اأخ��ت��ريت بلدية دب��ي لتكون م��ن 
موؤ�ص�صات من داخل دولة االإم��ارات العربية 
لتجربة   K ع��امل��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة   26 و���ص��م��ن 
اجلديد  االأوروب���ي  النموذج  وتقييم  تطبيق 

للعام 2020. 
جاء ذلك خلل م�صاركة البلدية يف جتربة 
 EFQM Model االأوروب����ي  ال��ن��م��وذج 
االأوروبية  املوؤ�ص�صة  نظمته  وال��ذي   2020
البلدية  مكانة  يعك�ص  مم��ا  اجل���ودة  الإدارة 

العاملية املتميزة. 
لتطبيق  حثيثة  ج��ه��ودا  دب��ي  بلدية  وت��ب��ذل 
اأكرث  منذ  العاملية  وال��ري��ادة  التميز  معايري 
م���ن 20 ع��ام��ا وت�����ص��ع��ى وب�����ص��ك��ل دائ����م اإىل 
حتقيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف اأعمالها 
التخ�ص�صية لتحقق اأعلى املراكز التناف�صية 

عامليا يف كافة جماالت عملها. 
ملناق�صة منوذج  البلدية ور�صة عمل  ونظمت 
اجل�������ودة م����ع ق���ي���ادي���ي وخ�������رباء ال����وح����دات 
املوؤ�ص�صة  م��ن  مم��ث��ل  مب�����ص��ارك��ة  التنظيمية 
ال�صرق االأو�صط  االأوروبية الإدارة اجلودة يف 
“دلفي”  طريقة  اتباع  الور�صة  �صمت  حيث 
وهي الطريقة امل�صهورة يف اأخذ راأي عدد من 
اخلرباء التخ�ص�صيني والقياديني يف العمل 
البلدي والتميز يف النموذج املقرتح ومن ثم 
عر�ص نتائج التجربة على جمموعة اأخرى 

من القياديني الأخذ اأرائهم يف هذا املجال. 

وقال �صعادة املهند�ص داوود الهاجري مدير 
عام بلدية دبي : ت�صعى بلدية دبي دائما اإىل 
حت��ق��ي��ق ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
املوؤ�ص�صات  حتقيق  ب�����ص��رورة  اهلل”  “رعاه 
احلكومية للريادة العاملية وباأن يكون التميز 
منهج عمل يومي لتحقيق اأف�صل املمار�صات 
واملتطلبات العاملية التي ت�صاعدها يف حت�صني 

اإدارة خدماتها وتنفيذ م�صاريعها . 
مدير  ال�صام�صي  ن���ورة  اأك����دت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
املوؤ�ص�صي  وال��ت��م��ي��ز  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
ت��وف��ري خدمات  ع��ل��ى  تعمل  دب���ي  ب��ل��دي��ة  اأن 
متميزة وم�صتدامة ومبتكرة الإمارة دبي كما 
اال�صتدامة  حتقق  م�صتقبلية  م�صاريعا  تنفذ 
وتوفر  ع���ام   100 يق�����ارب  مل��ا  ل��لإم��������������������ارة 
اأيقونات  باأنها  لها  م�صهود  ترفيهية  مرافقا 

عاملية . 
عمل  بيئة  ت��وف��ر  دب��ي  بلدية  اأن  واأو���ص��ح��ت 
الفردية  ال��ك��ف��اءة  رف���ع  يف  ت�صهم  اإي��ج��اب��ي��ة 
اإطار  يف  التميز  ثقافة  وماأ�ص�صة  واملوؤ�ص�صية 
من���وذج اجل����ودة ال�����ص��ام��ل��ة وم��ع��اي��ري التميز 
بالن�صبة  التميز  اأن  اإىل  ..م�صرية  امل�صتدام 
ل���ل���دائ���رة می��ث��ل ب��رن��ام��ج ع��م��ل ي��وم��ي وفق 
ومدرو�صة  حم���ددة  وخ��ط��ط  ا�صرتاتيجيات 
بعناية يتكاتف يف تنفيذها جميع موظفيها 
ب�صكل  واملجتمع  املتعاملني  �صعادة  لتحقيق 

عام.

•• اأبوظبي -وام:

ارتفع اإجمايل احتياطيات البنوك لدى م�صرف االإمارات 
الن�صف  نهاية  305 مليارات درهم مع  اإىل نحو  املركزي 
وقدرها   2.5% ن�صبتها  بزيادة   2019 العام  من  االأول 
مايو  دره��م يف  مليار   298 دره��م مقارنة مع  مليارات   7
التي  امل�صرفية  املوؤ�صرات  تقرير  ذاته.وبح�صب  العام  من 
ا�صدرها م�صرف االإمارات املركزي ام�ص فقد جاءت الزيادة 
يف االحتياطيات بدعم من ارتفاع بند و�صهادات االإيداع من 
نهاية  دره��م يف  155.8 مليار  دره��م اىل  147.1 مليار 
للبنوك اىل م�صتوى  بند احل�صابات اجلارية  زاد  يونيو يف 

24.7 مليار درهم.
وب��ع��ك�����ص ذل���ك ف��ق��د ان��خ��ف�����ص ب��ن��د االح��ت��ي��اط��ي االلزامي 

للبنوك من 126.3 مليار درهم يف مايو من العام اجلاري 
اىل 124.8 مليار درهم.

وعلى م�صتوى االئتمان فقد اأظهر التقرير ارتفاع ر�صيد 
اىل  وال��ت��ج��اري  ال�صناعي  للقطاع  امل��ق��دم  االئ��ت��م��ان  قيمة 
ن�صبتها  بزيادة  يونيو  نهاية  درهم يف  مليار   815.6 نحو 
%1.1 مقارنة مع ال�صهر الذي �صبق. يف حني بلغت قيمة 

االئتمان للحكومة 201.6 مليار درهم.
وتوا�صل معدل التكلفة على الودائع امل�صرفية عند م�صتوى 
اىل  القرو�ص  ن�صبة  وبلغت  يونيو  �صهر  نهاية  يف   1.8%

املوارد امل�صتقرة للبنوك 82.1%.
وارتفع بند املخ�ص�صات اخلا�صة للبنوك والفوائد املعلقة 
مع  م��ق��ارن��ة  ي��ون��ي��و  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   97.3 م�صتوى  اىل 

94.5 مليار درهم يف مايو.

اختيار بلدية دبي �ضمن موؤ�ض�ضات جتربة 
النموذج الأوروبي للجودة 2020 
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•• دبي- وام:

نفذت هيئة الطرق واملوا�صلت 74 مبادرة 
يف  ال��رائ��دة  امل�صاريع  من  منظومة  ت�صمنت 
البيئة  ع��ل��ى  للحفاظ  االأخ�����ص��ر  االق��ت�����ص��اد 
ا�صتخدام  ك���ف���اءة  وحت�����ص��ني  وا���ص��ت��دام��ت��ه��ا 
النظيفة مبا  ب��دائ��ل��ه��ا  وا���ص��ت��خ��دام  ال��ط��اق��ة 
الإ�صرتاتيجية  ف���اع���ل���ة  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ي��ح��ق��ق 
اأُطلقت  ال��ت��ي  اخل�����ص��راء  للتنمية  االإم����ارات 
اأخ�صر  اقت�صاد  �صعار  حتت   2012 ع��ام  يف 

لتنمية م�صتدامة. 
تنظيم  اإدارة  م���دي���ر  ج��ا���ص��م  ن����دى  وق���ال���ت 
بقطاع  وامل���خ���اط���ر  ال�������ص���لم���ة  وت��خ��ط��ي��ط 
بطرق  املوؤ�ص�صية  واحلوكمة  اال�صرتاتيجية 
االأخ�صر  االق��ت�����ص��اد  ت�صع  الهيئة  اإن  دب���ي 
اأولوياتها  ���ص��م��ن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  واال����ص���ت���دام���ة 
اال�صرتاتيجية  ال��غ��اي��ة  يف  ذل���ك  وي��ن��ع��ك�����ص 
واال�صتدامة  “ال�صلمة  للهيئة  اخلام�صة 
الهيئة  تنفيذ  اأن  اإىل  م�صرية   .. البيئية” 
ل��ل��م��ب��ادرات ج��اء مب��ا ي��ت��واءم م��ع التوجهات 
العربية  االإم������ارات  ل��دول��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

املتحدة وحكومة دبي. 
واأ�صافت اأن املبادرات التي نفذتها الهيئة يف 
ا�صتملت  حيث  بالتنوع  ات�صمت   2018 عام 
على القطاعات واملوؤ�ص�صات الت�صغيلية لزيادة 
ك��ف��اءة ا���ص��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة وال���وق���ود واملياه 
وا�صتخدام الطاقة املتجددة واإدارة النفايات 
م�صتوى  على  الكربونية  الب�صمة  وخف�ص 

اإمارة دبي. 
ت��ن��وع��ت م���ا بني  امل�����ب�����ادرات  اأن  واأو����ص���ح���ت 
دب���ي م��ن خلل  اإم����ارة  التنقل االأخ�����ص��ر يف 
والهجينة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  االأج������رة  م��رك��ب��ات 
والهيدروجينية وكذلك العربات الكهربائية 
ال�صم�صية  بالطاقة  تعمل  ال��ت��ي  والهجينة 
الكهربائية  االأج��رة  ع��دد مركبات  بلغ  حيث 
يف  مركبة   89 دبي  تاك�صي  ملوؤ�ص�صة  التابعة 
نهاية عام 2018 و�صت�صل اإىل 200 مركبة 
يف نهاية العام اجلاري 2019 فيما بلغ عدد 
مركبة   1461 الهجينة  االأج���رة  مركبات 
ن�صبتها  و���ص��ت�����ص��ك��ل   2018 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
اأ�صطول مركبات االأجرة يف عام  %50 من 
املوا�صلت  حافلت  اأن  عن  ف�صًل   2021
 5 ي��ورو  الديزل  حمركات  ت�صتخدم  العامة 
اإدخال  العمل على  قليلة االنبعاثات وجاري 
احل��اف��لت ال��ت��ي تعمل مب��ح��رك��ات ي���ورو 6 

ب�صكل تدريجي اإىل اخلدمة. 
ولفتت اإىل اأن املبادرات �صملت كذلك التو�صع 
خلل  م��ن  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��خ��دام  يف 
تركيب اخلليا ال�صم�صية يف املباين واملرافق 
خريطة  و�صعت  الهيئة  واإن  للهيئة  التابعة 
طريق ال�صتخدام الطاقة النظيفة حيث مت 
مبنى  على  ال�صم�صية  اخلليا  نظام  تركيب 
الرئي�صي  للمقر  ال��ت��اب��ع  امل��رك��ب��ات  م��واق��ف 
مبنى  وعلى  كيلوواط   300 ب�صعة  للهيئة 
ب�صعة  الق�صي�ص  حمطة  م��رك��ب��ات  م��واق��ف 

10 كيلوواطات.

طرق دبي تنفذ 74 مبادرة �ضمن 
ا�ضرتاتيجيتها للقت�ضاد الأخ�ضر

•• دبي-الفجر: 

ك�صفت اقت�صادية دبي موؤخًرا عن مبادرة جديدة تتمثل يف اإطلق من�صة لت�صهيل التعاون 
يف جمال البحث والتطوير بني خمتلف جهات ت�صغيل االأنظمة يف االإم��ارة. وتهدف هذه 
املبادرة اإىل حت�صني بيئة البحث والتطوير يف دبي، من خلل اإيجاد فر�ص التعاون لت�صريع 
التناف�صية  لتعزيز  دب��ي  اقت�صادية  وا�صرتاتيجية  مهمة  دع��م  وب��ال��ت��ايل  االب��ت��ك��ار،  وت��رية 
 ، القا�صم  خالد  قال  املبادرة،  هذه  اإط��لق  على  االإمارة.وتعقيًبا  القت�صاد  امل�صتدام  والنمو 
الفاعل  التعاون  وج��ود  “اإن  دب��ي:  اقت�صادية  يف  االقت�صادية  لل�صوؤون  العام  املدير  م�صاعد 
بني املوؤ�ص�صات التعاونية يف جماالت البحث والتطوير يوفر ميزة مهمة، من خلل اإتاحة 
املزيد من اخلربة واملوارد امل�صرتكة، ويوؤدي ذلك يف نهاية املطاف اإىل خلق بيئة ت�صجع على 
االبتكار وحت�ّصن االإنتاجية. ومن �صاأن اإن�صاء من�صة رقمية اأن ي�صاعد يف اجلمع بني ال�صناعة 
واالأو�صاط االأكادمیية يف دبي، ما ي�صهم يف زيادة القدرة التناف�صية القت�صادنا املحلي«.وبناًء 

على تقارير التناف�صية الدولية ال�صادرة عن املعهد الدويل للتطوير االإداري، احتلت دولة 
 ،2018 العام  العام للتناف�صية يف  االإم��ارات العربية املتحدة مرتبة متقدمة يف الرتتيب 
ومع ذلك يوجد هناك جمال للتح�صني، خا�صة يف جمال البحث والتطوير، حيث �صرتكز 
املن�صة على ح�صر هذه الفجوة. لذا .. ت�صعى مبادرة املن�صة اإىل تطوير موقع اإلكرتوين، 
يتم من خلله اجلمع بني اجلامعات املحلية وال�صناديق وال�صركات القائمة على اأن�صطة 
ثم  ومن  البداية،  يف  بدبي  ال�صبعة  الرئي�صية  ال�صناعية  املجموعات  يف  والتطوير  البحث 
وخارجها.وعلى  االإم���ارة  داخ��ل  اأخ���رى  حملية  جمموعات  لت�صمل  امل��ب��ادرة  نطاق  تو�صعة 
االأطراف  بني  للجمع  وتفاعلية  ديناميكية  بوابة  املن�صة مبثابة  �صتكون  العملي،  ال�صعيد 
التي  الكفاءة  جوانب  خمتلف  اإظهار  للم�صاركني  میكن  حيث  امل�صرتكة،  االهتمامات  ذات 
االإلكرتوين.  املوقع  زوار  التعاون وعر�صها على  بطلبات  التقدم  اإىل جانب  بها،  يتمتعون 
بني  والتطوير  البحث  اأهمية  اإزاء  الوعي  زي��ادة  يف  ا  اأي�صً االإل��ك��رتوين  املوقع  و�صي�صاعد 
املواطنني يف دبي واجلهات االأخرى ذات ال�صلة ببيئة البحث والتطوير، مبن فيهم �صركاء 

االأخ��رى. احلكومية  الكيانات  عن  ف�صًل  اخلدمات،  لتقدمي  اخلارجية  واجلهات  املن�صة 
اإزاء  �صعادتنا  “نعرب عن  اقت�صادية دبي:  االأعمال يف  الري�ص، مدير تطوير  وقالت ماريا 
اال�صتجابة العالية التي حظينا بها من االأو�صاط االأكادمیية وال�صناعية، حيث اأظهرت هذه 
امل�صاركة  اإن �صمان  املن�صة.  على  التعاون  �صبكة  اإىل  �صديًدا للن�صمام  اهتماًما  االأط��راف 
الن�صطة من هوؤالء امل�صاركني املحتملني يف املن�صة يف مرحلة مبكرة من ت�صميمها، يعترب 
م�صاألة مهمة للغاية الإطلقها بنجاح«.وب�صفتها اجلهة املالكة للمن�صة اجلديدة، �صتقوم 
اقت�صادية دبي بدور فاعل يف تطوير البيئة العامة للبحث والتطوير يف دبي، كما �صتعمل 
على تعزيز التن�صيق على ال�صعيدين املحلي واالحتادي. و�صتتو�صع املن�صة ب�صكل تدريجي 
من خلل تعزيز التعاون يف جمال البحث والتطوير وزيادة القيمة للم�صاركني، لتحقيق 
تاأثري اإيجابي على امل�صتوى االقت�صادي وعلى الدخل املايل املبا�صر. ومیكن حتديد الفوائد 
على امل�صتوى االقت�صادي باأربعة جوانب، وهي: �صهولة التعاون، وت�صريع وترية االبتكار ، 

وزيادة ن�صاط البحث والتطوير، وحت�صني االإنتاجية االقت�صادية يف اإمارة دبي.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

�����ص����ارك����ت �����ص����ف����ارة االإم������������ارات ل���دى 
منتخب  م��ب��اراة  رع��اي��ة  يف  نيوزيلندا 
النيوزيلندي  ال���ه���م���م  اأ�����ص����ح����اب 
ل��ك��رة ال���ق���دم ال��ت��ي ن��ّظ��م��ه��ا االحت����اد 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي االأومل���ب���ي اخل��ا���ص مع 
ك��ان��رتب��ريي الأ�صحاب  اإق��ل��ي��م  ف��ري��ق 
كراي�صتيجرج  م���دي���ن���ة  يف  ال���ه���م���م 
اإطار عام الت�صامح ومتابعة  وذلك يف 
مل�صاركة بعثة نيوزيلندا االإيجابية يف 
االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص ل��لأل��ع��اب العاملية 

اأبوظبي. يف  عقدت  التي   2019
اأحمد  ���ص��ال��ح  ���ص��ع��ادة  امل���ب���اراة  ح�صر 
�صامل الزرمي ال�صويدي �صفري الدولة 
الدكتور  و���ص��ع��ادة  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ل���دى 
اللجنة  رئ���ي�������ص  ال����دب����ل،  اإب����راه����ي����م 

للتمكني  خليفة  لربنامج  التنفيذية 
/اأق��در/ بح�صور ليني دارزي��ل عمدة 

وال�صيدة/  ك��راي�����ص��ت��ج��ريج  م��دي��ن��ة 
التنفيذي  امل����دي����ر  ي�����وجن  ك����ارول����ني 

الأ�صحاب  اخلا�ص  االأومل��ب��ي  للحتاد 
الهمم يف نيوزيلندا.

واأ����ص���ار ���ص��ع��ادة ���ص��ف��ري ال���دول���ة لدى 
رعاية  يف  امل�صاركة  اأن  اإىل  نيوزيلندا 
ه���ذه امل���ب���اراة ت���اأت���ي يف اإط�����ار حر�ص 
االأن�صطة  يف  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ع��ث��ة 
ومتا�صيا  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اأطلقتها  التي  الوطنية  ال�صيا�صة  مع 
لتمكني  االإم�����������ارات  دول������ة  ح���ك���وم���ة 
اأ�صحاب الهمم ودعم حتقيق امل�صاركة 
خلل  م��ن  املجتمع  يف  لهم  الفاعلة 
تهيئة الفر�ص املتكافئة ومبا ي�صمن 
احل����ي����اة ال���ك���رمی���ة االإي���ج���اب���ي���ة لهم 

والأ�صرهم.
مدينة  عمدة  دارزي���ل  ليني  واأع��رب��ت 
حلكومة  �صكرها  ع��ن  كراي�صتجريج 
و���ص��ع��ب االإم�����ارات ع��ل��ى وق��وف��ه��م مع 
مدينة كراي�صتجريج ونيوزيلندا بعد 
15 من مار�ص االإرهابية،  اأحداث ال� 

م��ع��ربة ع���ن ام��ت��ن��ان��ه��ا ل��رع��اي��ة هذه 
الهمم  الأ�صحاب  الريا�صية  الفعالية 
يف مدينة كراي�صتجريج والذي يعك�ص 

حر�ص االإمارات على هذه الفئة.
كارولني  ال�صيدة  اأ�صادت  جانبها،  من 
ي�����وجن امل����دي����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الحت����اد 
االأل���ع���اب اخل��ا���ص��ة االأومل��ب��ي��ة بح�صن 
ال���ت���ن���ظ���ي���م واالأن���������ص����ط����ة ال����ه����ادف����ة 
وال�صيافة املتميزة للأوملبياد اخلا�ص 
للألعاب العاملية 2019 التي عقدت 
البعثة  اأف��راد  باأن  اأبوظبي، موؤكدا  يف 
ل���دي���ه���م ذك�����ري�����ات ج��م��ي��ل��ة ج������دا يف 
�صعادتها  اأبوظبي، معربة عن  مدينة 
ل���دع���م ال��ب��ع��ث��ة ل���ه���ذه امل����ب����اراة التي 
الوطني  للمنتخب  االحت���اد  ينظمها 

النيوزيلندي كل 3 �صهور .
ال�صفري  �صعادة  املباراة قدم  ويف ختام 

و�صعادة الدكتور اإبراهيم الدبل هدايا 
الفعالية  امل�صاركة يف  للفرق  تذكارية 

وتبادل معهم االأحاديث عن جتربتهم 
االإيجابية يف اأبوظبي. 

•• دبي -الفجر

 توج زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي 
العاملي �صامل العديدي وعي�صى اآل علي 
ب��ط��ل ل�����ص��ب��اق م��ه��رج��ان ���ص��ان��ت كلري 
الكل�صيكي رقم 15 -اجلولة الرابعة 
والذي   2019- ال��ع��امل  بطولة  م��ن 
ميت�صغان  والي�����ة  يف  اأح����داث����ه  ج����رت 
املتحدة  ال������والي������ات  �����ص����رق  ����ص���م���ايل 
االأحد  اأم�ص  من  اأول  ي��وم  االأمريكية 

على مياه نهر �صانت كلري.
ورفرف علم االإمارات عاليا يف احلدث 
البحار  اأ�صياد  عزف  ليتوا�صل  الكبري 
يف ك����ربي����ات امل���ن���ا����ص���ب���ات واالأح��������داث 
واالنت�صار  ال��ف��وز  حمققني  ال��ع��امل��ي��ة 
حيث اأ�صاف زورق فيكتوري 3 انت�صارا 
جديدا بالفوز باملركز االأول هو الثاين 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة يف اأم��ري��ك��ا بعد 
االنت�صار االأول يف بحرية اأوزارك التي 

احت�صنت اجلولة الثانية.
 3 ف��ي��ك��ت��وري  االإم��������ارات  وب�����ات زورق 
بقيادة الثنائي �صامل العديدي وعي�صى 
القمة  ع��ل��ى  م��رتب��ع��ا  يجل�ص  ع��ل��ي  اآل 
جديدة  نقطة   104 م�صيفا  منفردا 
منحته ال�صدارة بر�صيد 383 نقطة 
من  املتبقيتني  اجل��ول��ت��ني  ان��ت��ظ��ار  يف 
يوم  �صيتي  املناف�صة يف ميت�صغان  عمر 
والية  يف  م��اري  و�صانت  املقبل  االأح���د 

فلوريدا �صهر اأكتوبر القادم.
وت��ف��وق ���ص��ف��راء ري��ا���ص��ة االإم������ارات يف 
مناف�صيهما  على   3 فيكتوري  زورق 
الزورقني اال�صرتايل  الفئة االأوىل  يف 
داري������ن  ب����ق����ي����ادة   222 �����ص����ور  اأوف 
كاربيتل  وج����ي����وف����اين  ن���ي���ك���ل�������ص���ون 
بقيادة   113 غيكو  م�ص  واالأم��ري��ك��ي 
�صتيف كرتي�ص وجيم�ص �صيبارد حيث 
ا�صتلما زمام املبادرة منذ بداية ال�صباق 
وعلى امتداد م�صافته التي و�صلت اإىل 
لفة   13 و�صملت  بحريا  ميل   52
حول كور�ص ال�صباق )4 اأميال بحرية 

لكل واحدة(.

وت����اب����ع اجل���م���ه���ور االأم����ري����ك����ي ال����ذي 
االأمريكية  امل��دي��ن��ة  ���ص��اط��ئ  ب��ه  اك��ت��ظ 
والذي  كلري  �صانت  نهر  �صفتي  ح��ول 
كندا  ب��ني  الكيلومرتات  اآالف  يقطع 
ب��اإع��ج��اب �صديد  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
الفئة  فيها  مب��ا  امل��ه��رج��ان  مناف�صات 
االأوىل التي جمعت 3 زوارق من بينها 
االأوىل  للمرة  يظهر  ال��ذي  فيكتوري 
ويناف�ص اأ�صطورة ال�صباقات االأمريكية 
فريق م�ص غيكو 113 ال�صهري وملك 

االألقاب .
وتاأخرت انطلقة ال�صباق املرتقب يوم 
اأول من اأم�ص االأحد عدة مرات ب�صبب 
ظ���روف احل��ال��ة اجل��وي��ة ل��ك��ن القرار 
ج���اء ب��ان��ط��لق��ة امل��ن��اف�����ص��ات ب��ع��د دمج 
ثلث فئات يف �صباق واح��د من بينها 
الفئة االأوىل مما اأعطى املناف�صة نكهة 

جميلة �صدت اجلمهور 
البداية  م��ن��ذ   3 ف��ي��ك��ت��وري  وت���ف���وق 
ورف�����ع ال��ع��ل��م االأخ�������ص���ر ل��ي��ن��ط��ل��ق يف 
اأمام  بال�صدارة  متم�صكا  االأوىل  اللفة 
على  مناف�صه  خا�صة  املناف�صني  باقي 
ق��م��ة ال��رتت��ي��ب ال������زورق اال����ص���رتايل 
خلف  ظ���ل  ال�����ذي   222 ����ص���ور  اأوف 
رفع  حتى  ملحقا   3 فيكتوري  زورق 
العلم ال�صطرجني واإعلن فوز ممثل 
ال���زورق  اأداء  ت��راج��ع  فيما  االإم������ارات 
ليحتل   113 غيكو  م�ص  االأم��ري��ك��ي 

املركز الثالث يف النهاية
 

على  الفيكتوري  ع��ني  ح��ري��ز: 
لقب ع�ملي جديد

 وهناأ حريز املر حممد بن حريز رئي�ص 
الفيكتوري  م��وؤ���ص�����ص��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
لزورق  والفني  االإداري  الطاقم  تيم 
فيكتوري 3 على اجلهد اجلبار الذي 
بذلوه يف الفرتة املا�صية وال�صهر على 
ال�صورة  بهذه  ليظهر  ال��زورق  جتهيز 
ال��ق��وي��ة يف ���ص��ان��ت ك��ل��ري ح��ي��ث خا�ص 
االحتياط  ب��ال��زورق  امل�صاركة  الفريق 
بعد تعر�ص الزورق االأ�صا�صي الأ�صرار 

يف جولة �صارا�صوتا.
و���ص��د ح��ري��ز امل���ر ع��ل��ى اأي����دي الثنائي 
وعي�صى  ال����ع����دي����دي  ����ص���امل  ال���ع���امل���ي 
التاأقلم  ا���ص��ت��ط��اع��ا  ال��ل��ذي��ن  ع��ل��ي  اآل 
وال��ت��ع��رف على  ال��ظ��روف  ب�صرعة م��ع 
الزورق وقيادته بحنكة يف ال�صباق اأما 
يف  ومتر�ص  خ��ربة  اأ�صحاب  مناف�صني 
اأوف  اال���ص��رتايل  املناف�صني  ال��زورق��ني 
نيكل�صون  دراي����ن  ب��ق��ي��ادة   222 ���ص��ور 
م�ص  واالأمريكي  كاربيتل  وجيوفاين 
غ��ي��ك��و 113 ب��ق��ي��ادة ب��ط��ل ال��ع��امل 8 

مرات االأ�صطورة �صتيف كرتي�ص

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة فيكتوري تيم 
ال�صباقات  يف  االأول  املركز  اإح��راز  بعد 
االأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة م��ن اأربع 
جوالت جرت يف عمر البطولة العاملية 
كبرية  بطموحات  تتطلع  املوؤ�ص�صة  اأن 
ملعانقة اللقب العاملي للمرة االأوىل يف 
اأمريكا والتي  بطولة العامل هناك يف 
ت��ق��ام ه��ذا ال��ع��ام بحلة ج��دي��دة وحتت 
والدويل  االأمريكي  االحتادين  مظلة 
م���وا����ص���ل���ة م�صرية  اج�����ل  م����ن  وذل������ك 
يف  االإم����ارات  ريا�صة  �صفراء  االأب��ط��ال 
اأعايل  ويف  عرفت  التي  االأوىل  الفئة 
فيكتوري  جن��وم  تاألق  العاملية  البحار 

تيم.
 

اآل علي �صعور ل يو�صف الفوز يف 
الفئة الأقوى

زورق  ق���ائ���د  ع���ل���ي  اآل  ع��ي�����ص��ى  ق�����ال   
كلري  �صانت  �صباق  بطل   3 فيكتوري 
الكل�صيكي رقم 15 اأن الفوز باألقاب 
يو�صف  ال  ���ص��ع��ور  ه���و  االأوىل  ال��ف��ئ��ة 
ال��ف��وز على  ه��ذا  ي��ك��ون  خا�صة حينما 
اأبطال عامليني مثل الربيطاين �صتيف 
نيكل�صون  دراي��ن  واال�صرتايل  كرتي�ص 
كاربيتل  ج����ي����وف����اين  واالي������ط������ايل 

واالأمريكي جيم�ص �صيبارد.
ال��ك��ب��ري يف  ال���ف���وز  اأن  ع��ل��ي  اآل  واأك�����د 
�صانت كلري �صيمنحه هو وزميله �صامل 
ال��ع��دي��دي ال���داف���ع ال��ك��ب��ري م���ن اأجل 
اال�صتمرار يف م�صوار البطولة و�صوال 
اإىل النهاية ال�صعيدة يف معانقة اللقب 
واإهداء االإمارات وموؤ�ص�صة الفيكتوري 
ت��ي��م ل��ق��ب��ا ع��امل��ي��ا ج��دي��دا ي�����ص��اف اإىل 
العاملية  بالبطوالت  املدجج  ر�صيدها 

يف الفئة االأوىل.
وذكر قائد زورق فيكتوري تيم اأن �صر 
الفريق  والتتويج يكمن يف روح  الفوز 
الواحد متمثلة يف الدعم وامل�صاندة من 
قبل جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة الفيكتوري 
ت��ي��م ب��رئ��ا���ص��ة ح��ري��ز امل����ر حم��م��د بن 
الذي  االإداري  اجل��ه��از  وك��ذل��ك  حريز 
ي�����ص��رف ع��ل��ي��ه ب��ط��ل��ن��ا ال��ع��امل��ي حممد 
املري واجلهاز الفني والذي قام بجهد 
جبار من اأجل جتهيز الزورق خلو�ص 

غمار املناف�صات هنا يف �صانت كلري.
  

للفوز  خ��ض  طعم  ال��ع��دي��دي: 
الث�ين الع�ملي

زورق  قائد  العديدي  �صامل علي  قال   
كلري  �صانت  �صباق  بطل   3 فيكتوري 

على  االن��ت�����ص��ار  اأن   15 ال��ك��ل���ص��ي��ك��ي 
له  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مياه 
طعم خا�ص خا�صة هنا يف �صانت كلري 
ظ��روف��ا جديدة  فيها  واج��ه��ن��ا  وال��ت��ي 

وخمتلفة.
واأ����ص���اف ال��ع��دي��دي االن��ت�����ص��ار الذي 
�صجل يوم االأحد يعد االأول لفريق يف 
الفئة االأوىل من خارج اأمريكا وهذا يف 
حد ذاته يجعلنا ن�صعر بفخر كبري اأن 
العادة  الفيكتوري تيم هو �صفري فوق 
ا�صتطعنا  ح��ي��ث  االإم�������ارات  ل��ري��ا���ص��ة 
الواليات  �صرق  �صمايل  اإىل  الو�صول 
اإبهار  املتحدة وجنحنا واحلمد هلل يف 
الفنية  بقدراتنا  والتعريف  املتابعني 
العاملية  ال��ت�����ص��ن��ي��ع  ع���لم���ة  واأي�������ص���ا 

للفيكتوري تيم.
ووا���ص��ل �صئ اآخ���ر الب��د م��ن ذك���ره هو 
اأن الفريق خا�ص هذه اجلولة بزورق 
االأ�صا�صي  ال������زورق  ول��ي�����ص  اح��ت��ي��اط 
وال������ذي ي��ح��ت��اج اإىل ع��م��ل ك��ب��ري من 
اجل تاأهيله بعد االأ�صرار التي حلقت 
بالزورق يف اجلولة الثالثة التي جرت 
امل��ا���ص��ي لكن  ال�����ص��ه��ر  ���ص��ارا���ص��وت��ا  يف 
االإدارة  ب��ج��ه��ود جم��ل�����ص  واحل��م��د هلل 
ال��ف��ن��ي مت جتهيز  ال���ف���ري���ق  وت����ع����اون 

الزورق البديل والذي حقق االنت�صار 
ا�صتكمال  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  يف  ال���ث���اين 
م���راح���ل يف اجلولتني  م���ن  ت��ب��ق��ي  م���ا 
اخل��ام�����ص��ة وال�����ص��اد���ص��ة ون���اأم���ل فيهما 

الفوز والتتويج.
 

اإىل  ينتقل   الفيكتوري  وف��د 
ميت�صغ�ن �صيتي

 يتحول وفد موؤ�ص�صة الفيكتوري تيم 
�صانت  مهرجان  يف  املهمة  انتهاء  بعد 
كلري الكل�صيكي اإىل حمطة اأمريكية 
الوالية  ن��ف�����ص  امل����رة يف  ه����ذه  اأخ�����رى 
التي  ميت�صغان  مدينة  يف  االأمريكية 
اخلام�صة  اجلولة  مناف�صات  حتت�صن 
وق��ب��ل اخل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 

.2019
وتغادر قافلة املوؤ�ص�صة اإىل هناك اليوم 
املهمة  املرحلة  خلو�ص  ا�صتعدادا  ب��را 
واحلا�صمة من م�صوار  بطولة العامل 
يف اأمريكا حيث �صيرتاأ�ص الوفد حريز 
رئي�ص جمل�ص  ح��ري��ز  ب��ن  امل��ر حممد 
وي�صم  تيم  الفيكتوري  موؤ�ص�صة  اإدارة 
ال�صابق حممد  العاملي  كل من بطلنا 
�صيف املري امل�صرف العام على الفريق 
وعي�صى  العديدي  �صامل  واملت�صابقني 

اأع�صاء اجلهازين  اإىل  اإ�صافة  اآل علي 
الفني واالإداري املرافق للفريق.
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بيت�ص:م�ص  ك���وك���وا  االوىل  اجل���ول���ة 
غيكو 113 )اأمريكا(

اأوزارك  ب����ح����رية  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة 
:فيكتوري 3 )االإمارات(

�صور  :اأوف  �صارا�صوتا  الثاثلة  اجلولة 
)اأ�صرتاليا(  222

اجلولة الرابعة �صانت كلري: فيكتوري 
)االإمارات(  3

اأغ�صط�ص   4-2 اخل��ام�����ص��ة:  اجل��ول��ة 
ميت�صغان

اجلولة ال�صاد�صة : 10-12 اأكتوبر : 
�صانت ماري

•• اأبوظبي-الفجر

بال�صباب  اه���ت���م���ام���ه  م����ن  ان���ط���لق���اً 
وح��ر���ص��ه ع��ل��ى دع��م��ه��م ث��ق��اف��ي��اً، نظم 
نادي “كلمة للقراءة” يف دائرة الثقافة 
ثقافية  ج��ل�����ص��ة  م����وؤخ����راً  وال�����ص��ي��اح��ة 
يف  الريا�صة”  “فل�صفة  كتاب  ملناق�صة 
�صارك  الريا�صية،  زاي��د  مدينة  �صتاد 
الريا�صي  االإع����لم����ي  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه��ا 
دبي  ق��ن��اة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ح�صن حبيب، 
الريا�صية ومقدم برناجمي اجلماهري 
امل�صتكاء من  �صليم حممد  و  الربع،  و 
ع�صو  و  ال��ري��ا���ص��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص 
يف  الريا�صية  االأن��دي��ة  تطوير  جلنة 
اأبوظبي، وطارق را�صد عليان مرتجم 

الكتاب، باالإ�صافة اإىل عدد من  اأع�صاء 
نادي “كلمة للقراءة” ال�صباب.

ا����ص���ت���ه���ل اجل���ل�������ص���ة ����ص���ع���ي���د ح���م���دان 
يف  ال��ن�����ص��ر  اإدارة  م���دي���ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي، 
ومعرفاً  بامل�صاركني  مرحباً  ال��دائ��رة، 
اإياهم على م�صروع “كلمة” للرتجمة 
واأحدث اإ�صداراته وعلى اأن�صطة نادي 
النادي  اأن  مو�صحاً  “كلمة” للقراءة 
ن�صاطاته  يف  ال�صيف  ه���ذا  ا���ص��ت��ه��دف 
ف���ئ���ات االأط����ف����ال، وال�������ص���ب���اب. وط���رح 
ن��ق��اط مت��ت مناق�صتها م��ن قبل  ع��دة 
“اللعب  ت��ت��م��ح��ور ح���ول  امل�����ص��ارك��ني 
والقراءة” كم�صوؤولية جمتمعية ومن 
ي��ج��ب اأن ي��ت�����ص��دى ل��ه��ا م��ن االإع����لم 
واملوؤ�ص�صات  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

الريا�صية.
ق�������دم ب����ع����د ذل�������ك م����رتج����م ال���ك���ت���اب 
وعن  الكتاب  ع��ن  ملحة  العليان  ط��ارق 
الرتجمة  واجهته يف  التي  ال�صعوبات 
جمرد  لي�صت  ال��رتج��م��ة  “اإن  ق��ائ��ًل: 
ن��ق��ل ك��ل��م��ات، ل��ق��د ق�����راأت اإ�����ص����دارات 
الفل�صفة  وعن  الريا�صة،  عن  كثرية 
الذين كتبوا يف الريا�صة، لكي اأمتكن 
ال��ك��ات��ب ومقا�صده  ت��ع��اب��ري  ف��ه��م  م��ن 
عنها”  كتب  التي  املواقف  اأتخيل  واأن 
اللعبني  يحفز  الكتاب  “اإن  واأ�صاف 
مب���خ���ت���ل���ف جم����االت����ه����م ع���ل���ى زي������ادة 
اأخلقيات املناف�صة يف الريا�صة، فمثًل 
االأمريكية  ال��رك��ب��ي  ري��ا���ص��ة  الع��ب��ي 
ل��دي��ه��م ان�����ص��ب��اط اأك�����رث م���ن العبي 

“الفوز  اأن  كيف  القدم.” و�صرح  ك��رة 
يوؤثر  حيل  وب��دون  ب�صرف  واالنت�صار 

على نف�صية اللعبني اأنف�صهم«.
حبيب:  ح�������ص���ن  االإع������لم������ي  وع����ل����ق 
لدينا  اللعبني  كل  م�صاركة  “اأمتنى 
فهم  ك����ه����ذه،  ث���ق���اف���ي���ة  ن�������ص���اط���ات  يف 
الفل�صفي  اجلانب  عن  اليوم  بعيدون 
اأن  وعلينا  للريا�صة،  وال�صيكولوجي 
الريا�صية  االأندية  جعل  على  نتعاون 
لن�صل من  اأي�����ص��اً  اج��ت��م��اع��ي��ة  اأن���دي���ة 
اأ�صمى  اإىل  ب��ال��ري��ا���ص��ي  ذل���ك  خ���لل 
واأخلقياتها،  ال��ري��ا���ص��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ات 
اأ�صغر  ف�����ص��ن��اع��ة االأب���ط���ال ت��ب��داأ م��ن 
اإىل  اليوم  “ نحتاج  واأو�صح  االأمور”، 
�صيء  واإي���ج���اد  االأن���دي���ة  اإىل  ال���ذه���اب 

وبني  الثقافية  املوؤ�ص�صة  بني  م�صرتك 
النادي وعمل ح�ص�ص لتدريب الذهن 
واأكد  اجل�صد”  ت��دري��ب  ح�ص�ص  كما 
على اأهمية ا�صتغلل اأوقات اللعبني 
تزويدهم  خ���لل  م���ن  امل��ع�����ص��ك��رات  يف 
اخت�صا�صاتهم،  ح�صب  ثقافية  بكتب 
باحلركة  االن��دم��اج  على  وت�صجيعهم 
ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن خ���لل ن�����ص��ر ك��ت��ب عن 

جتاربهم اخلا�صة.
من  ن��وع  “كل  امل�صتكاء:  �صليم  وق���ال 
حياة  بثقافة  مرتبط  الريا�صة  اأن��واع 
يف  اأحياناً  يكون  ال�صيد  مثًل  معينة، 
ال�صيد”  بهدف  ولي�ص  التاأمل  �صبيل 
“الكتاب  الكتاب:  على  معلقاً  واأ�صاف 
يجعلك تفكر باأمور اأبعد ما بني دفتي 

الكتاب، من �صمنها مو�صوع التحدي، 
و  االألعاب” ،  ت�صبط  التي  والقوانني 
“كلمة”  مب�صروع  فخور  “اأنا  اأ���ص��اف 
تاأ�صي�ص  ه��ي  م��ن�����ص��ورات��ه  اأن  واأع��ت��ق��د 
ويبقى  قيمة،  ريا�صية  ثقافية  ملكتبة 

التحدى اأمامنا اليوم بدفع اللعبني 
عليها،  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م  ال�����ق�����راءة  اإىل 
فالقراءة �صتوؤثر بل �صك على اأ�صلوب 
ال��لع��ب ال���ذي ه��و ع��ج��ول بطبعه.” 
الكتب  اأو  اجل��ي��ب  ك��ت��ي��ب��ات  اأن  واأف�����اد 

ال�صوتية هي ما �صيلئم اأ�صلوب حياة 
املنا�صبة  املكتبة  ولتوفري  ال��لع��ب��ني، 
ل��ه��م ي��ت��ط��ل��ب ذل����ك ت���ع���اون���اً ب���ني دور 
واملجال�ص  واالأن��دي��ة  الثقافية  الن�صر 

الريا�صية.

علم الإم�رات يرفرف يف الولي�ت الأمريكية املتحدة

فيكتوري 3 بطل الفئة الأوىل ملهرجان �ضانت كلري الكل�ضيكي
العديدي واآل علي يت�ألق�ن ويقودان الزورق لالنفراد ب�ل�صدارة الع�ملية

ب�لتع�ون مع جمل�ض اأبوظبي الري��صي، ومدينة زايد الري��صية

نادي »كلمة« للقراءة يناق�س كتاب »فل�ضفة الريا�ضة« يف �ضتاد مدينة زايد الريا�ضية

•• دبي –الفجر:

 ي�صتعد منتخبنا الوطني للنا�صئني مواليد 2004 لل�صفر اإىل �صربيا يوم اخلمي�ص املقبل 
الإقامة مع�صكر خارجي للفرتة من 1 اإىل 21 اأغ�صط�ص 2019 ا�صتعداداً للم�صاركة يف 
الت�صفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص اآ�صيا حتت 16 عاما 2020 والتي �صتقام يف �صبتمرب 
املدرب  تدريباته مبلعب ذياب عوانة حتت قيادة  النا�صئني حالياً  اأبي�ص  . وي��وؤدي  املقبل 
24 العباً وذلك على فرتتني �صباحية  الوطني ماجد �صامل وجهازه امل�صاعد مب�صاركة 
البدنية  اللياقة  البدين ورفع معدل  الفني على اجلانب  ، حيث يركز اجلهاز  وم�صائية 
لدى اللعبني قبل مع�صكر �صربا الذي ي�ص�صهد خو�ص عدد من املباريات الودية . من 
جهته اأكد مدرب منتخبنا للنا�صئني ماجد �صامل اأن حت�صريات املنتخب ت�صري ب�صكل جيد 

من خلل احل�ص�ص التدريبية اليومية على فرتتني �صباحية وم�صائية وفق الربنامج 
الذي مت و�صعه من قبل اجلهاز الفني والذي انطلق باإجراء الفحو�صات الطبية لكافة 
اللعبني للتاأكد من �صلمتهم . وقال ماجد �صامل اأن مع�صكر �صربيا میثل اأهمية كربى 
بالن�صبة للجهاز الفني الذي �صيعمل على تطوير اجلانب الفني ومعاجلة ال�صلبيات وتعزيز 
االإيجابيات خلل التجارب الودية التي �صيخو�صها املنتخب والتي �صتكون ب�صكل تدريجي 
مع اأندية �صربية ومنتخب �صربيا . وعن راأيه يف جمموعة منتخبنا يف الت�صفيات التي 
ت�صم منتخبات قريغ�صتان ، العراق و لبنان قال ماجد �صامل :” املجموعة تعترب قوية 
وكل منتخب ي�صعى لتحقيق هدفه باملناف�صة على البطاقة املوؤهلة اإىل النهائيات وهو حق 
م�صروع لكل املنتخبات ونحن علينا جتهيز الفريق ب�صكل جيد واإيجابي قبل خو�ص غمار 

الت�صفيات« 

اأبي�ض الن��صئني ي�صتعد لل�صفر اإىل �صربي� 
ماجد �ضامل : حت�ضرياتنا ت�ضري ب�ضكل جيد ومع�ضكر �ضربيا يف غاية الأهمية 

�ضفارة الدولة ترعى فعالية لأ�ضحاب الهمم يف نيوزيلندا
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•• ر�شالة النم�شا-

عي�صى،  خ���ال���د  “الدويل”  ه���ن���اأ 
ح��ار���ص م��رم��ى ف��ري��ق ن���ادي العني 
القدم،  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  ومنتخبنا 
“الزعيم”  ال��ع��ني وج��م��اه��ري  اأه���ل 
كرة  واأ���ص��رة  اخل�صو�ص  وج��ه  على 
املهتمني  وجميع  الريا�صية  القدم 
وال�صياحية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ب��ال�����ص��وؤون 
باإطلق  والريا�صية  واالقت�صادية 
متمنياً  التلفزيونية،  ال��ع��ني  ق��ن��اة 
حتقيق  يف  العمل  لفريق  التوفيق 
االأفكار  امل��رج��وة وط���رح  االإ���ص��اف��ة 
امل�����ت�����ج�����ددة وت������ق������دمي امل����ح����ت����وى 

االإعلمي ال�صائق واجلاذب.
واأكمل: نحن مطالبون بدعم منتج 
القناة خ�صو�صاً يف الفرتة احلالية 
احلقيقية  االنطلقة  متثل  والتي 
من  الكبري  باالإقبال  حتظى  حتى 
العالية  امل�صاهدة  ون�صبة  املتابعني 
العني  وحم����ب����ي  م�������ص���ج���ع���ي  م�����ن 
من  كبرياً  تفاعًل  مل�صت  و�صخ�صياً 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  رواد 
وح��م��ا���ص��اً ع��ال��ي��اً م��ع االإع�����لن عن 
للإعلم  ال��ع��ني  موؤ�ص�صة  تاأ�صي�ص 
معرفة  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  واجل��م��ي��ع 
ال��ت��ي تطرحها  ال��ف��ك��رة اجل���دي���دة 
ال��ق��ن��اة وم���ن واج��ب��ن��ا دع���م قناتنا 

اجلديدة«.
ورداً على �صوؤال حول اأجواء مع�صكر 
“لقد كنا يف مع�صكر  فريقه، قال: 
التجمع  ف�����رتة  خ�����لل  امل���ن���ت���خ���ب 
اأيام، وبعدها  التي ا�صتمرت لت�صعة 
“الزعيم”  بتح�صريات  التحقنا 
قبل ب�صعة اأيام واالأجواء هنا رائعة 
وحمفزة للعطاء، ومل ن�صعر بوجود 
التغيريات  برغم  ج��دي��دة  عنا�صر 
بداية  الفريق  �صفوف  يف  الكبرية 
عنا�صر  با�صتقدام  م���روراً  ب��امل��درب 
من  ع��دد  لت�صعيد  و�صواًل  جديدة 
�صفوف  اإىل  ال�����ص��ب��اب  ال��لع��ب��ني 
بالعني  اعتدنا  الفريق وذلك الأننا 

العمل يف اأجواء عائلية ومثالية.

اأبط�ل ب�لفطرة
للمو�صم  ال��ن��ادي  ا�صتعدادات  وع��ن 
اجلديد، قال: “بداية اأود اأن اأعرب 
اإىل  ب��ال��غ امتناين وت��ق��دي��ري،  ع��ن 
بن  ه���زاع  ال�صيخ  �صمو  “�صيدي” 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص املجل�ص 
النائب  اأبوظبي،  الإم��ارة  التنفيذي 
االأول لرئي�ص النادي، النائب االأول 
ال�����ص��رف، رئي�ص  ل��رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
جمل�ص اإدارة نادي العني الريا�صي 
ال�صامية  ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى  ال��ث��ق��ايف، 
والدعم اللحمدود للفريق، ومنذ 
اأن  تعودت  العني  اإىل  ان�صممت  اأن 
والرغبة  البطوالت  على  املناف�صة 
لكل  مطلب  االإجن����ازات  حتقيق  يف 
العيناوية ومن يعرفهم جيداً يكاد 
يجزم اأنهم “اأبطال بالفطرة” وال 
ي�صعون هدفاً اأمامهم �صوى ح�صد 
االألقاب مهما كانت الظروف التي 
میر بها الفريق، وعلى �صبيل املثال 
اآ�صيا  اأب����ط����ال  دوري  م�����ص��اب��ق��ة  يف 
املو�صم املا�صي كانت جودة العنا�صر 
التي ي�صمها الفريق لي�صت بنف�ص 
ف���رق  امل���ن���اف�������ص���ني يف  اإم����ك����ان����ي����ات 
اأي  املجموعة ولكننا مل ن�صمع من 
اإداري اأو م�صجع للنادي باأن الهدف 
هو الظهور امل�صرف بل املطلب كان 
وا�صحاً ويتمثل يف املناف�صة القوية 
وفعلياً كان هدفنا التاأهل ال ل�صيء 
نوفق  مل  ولكننا  العني  اأن��ن��ا  �صوى 
الأن عامل االإمكانيات الفنية رجح 

كفة املناف�صني«.
اإدارة  اأن  ي����وؤك����د  ال����واق����ع  وزاد: 

كل  يف  طموحهم  ال��ع��ني  وج��م��ه��ور 
التتويج،  م��ن�����ص��ات  ب���ل���وغ  م��و���ص��م 
و�صهدنا قبل نهاية املو�صم ا�صتقدام 
العبني میتلكون االإمكانيات الفنية 
على  الفريق  ق��وة  لتعزيز  العالية 
ال��ن��ح��و ال����ذي می��ك��ن��ه م���ن حتقيق 
اإ�صراف  حت���ت  ال���ن���ادي  ط��م��وح��ات 
مدرب مرموق لديه ا�صمه و�صمعته 
ويتمتع  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ال��������دوري  يف 

ب�صخ�صية رائعة«.

مل نختلف
ب�صراحة  يرد  اأن  طالبناه  وعندما 
�صيغادر  ك��ان  اإن  ح��ول  ���ص��وؤال  على 
االتفاق  النادي فعلياً يف حال عدم 
بعد  ال��ت��ج��دي��د  ع��ل��ى  االإدارة  م���ع 
مل  “احلقيقة  ق��ال:  عقده،  انتهاء 
معي  االأ�صل  يف  خلفاً  هناك  يكن 
اأو مع غريي من زملئي اللعبني 
حول جتديد العقود، فاالأمور كانت 
اللعبني  ملف  اأن  بيد  حم�صومة، 
الذين دخلوا فرتة “ال�صتة اأ�صهر” 
فح�صب  خ���ال���د  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ص��ر  مل 
العبني  ثمانية  اأو  �صبعة  �صمل  بل 
كان  ال��ذي  االأم���ر  الفريق،  بقائمة 
االأوراق  ل��رتت��ي��ب  وق���ت���اً  ي��ت��ط��ل��ب 
اجلهاز  ع���ل���ى  االأ�����ص����م����اء  وع����ر�����ص 
التقارير  رف��ع  قبل  اجلديد  الفني 
ل��لإدارة واتخاذ القرار واأك��رر لكم 
اأي خ��لف مع  يكن هناك  باأنه مل 

النادي«.

فخر واعتزاز
ال�صتة  ح���ول  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  وتعليقاً 
الدفاع  يف  اأم�����ص��اه��ا  ال��ت��ي  اأع������وام 
اأن  “املوؤكد  ق��ال:  العني،  �صعار  عن 
الفرتة التي ع�صتها يف العني رائعة 
���ص��اه��م��ن��ا خللها  امل��ق��اي��ي�����ص  ب��ك��ل 
كفريق يف ح�صد عدة بطوالت وكل 
لناٍد كبري  العب كرة قدم منت�صب 
جت���د ���ص��ج��ل��ه م��رت��ب��ط ب����اإجن����ازات 
ولقد  واالعتزاز  الفخر  على  تبعث 
و�صاركنا  �صعبة  حت��دي��ات  واج��ه��ن��ا 
جماهرينا حلظات �صعيدة ونتطلع 
امل��زي��د م��ن االإجن���ازات  اإىل حتقيق 
اجلديد  امل���و����ص���م  يف  وال���ب���ط���والت 
وال�صنوات القادمة باإذن اهلل العلي 

القدير«.

�صقف الطموح�ت
كان  التي  الطموحات  �صقف  وع��ن 
ان�����ص��م��ام��ه للعني  ق��ب��ل  ي��ح��م��ل��ه��ا 
“الزعيم”،  مع  احلالية  واأه��داف��ه 
ك��ان ه��ديف يكمن يف  “بداية  ق���ال: 
االأ�صا�صية  القائمة  �صمن  التواجد 
اأمتكن  ب��ا���ص��ت��م��رار ح��ت��ى  وال��ل��ع��ب 
اأدرك  وك��ن��ت  م��ق��درات��ي  تعزيز  م��ن 
ت��ك��ون �صهلة  ل��ن  امل��ه��م��ة  اأن  ج��ي��داً 

دخول  فر�صة  على  احل�صول  الأن 
الكبري  ال��ن��ادي  ه���ذا  يف  الت�صكيلة 
والتزاماً  م�صاعفة  جهوداً  تتطلب 
ينبغي  ال���ت���ي  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  ك���ام���ًل 
القدم  ك�����رة  الع�����ب  يف  ت����واف����ره����ا 
الذي  كثرياً  اهلل  واأح��م��د  املحرتف 
وفقني يف املرحلة املا�صية اإذ حققت 
اإىل �صت  ال���ن���ادي م���ن خ��م�����ص  م���ع 
كل  يف  بطولة  مبعدل  اأي  بطوالت 
عام باالإ�صافة اإىل االإجناز  العاملي 
وخليجياً  حم��ل��ي��اً  امل�����ص��ب��وق  غ���ري 
واملتمثل يف ح�صد امليدالية الف�صية 
و�صيفاً  “الزعيم”  ح���ل  اأن  ب��ع��د 
لريال مدريد االإ�صباين يف النهائي، 
واملوؤكد اأن �صقف الطموحات يف هذا 
النادي غري حمدود ويف كل حلظة 

جتده يكرب«.
العني  الع����ب����ي  ط����م����وح  واأك������م������ل: 
مرتبط بتطلعات اجلماهري لذلك 
اأهداف الفريق دائماً وا�صحة قبل 
ب��داي��ة ك��ل م��و���ص��م وه���ي مرتبطة 
االألقاب  ع��ل��ى  ال��ق��وي��ة  ب��امل��ن��اف�����ص��ة 
الع���ت���لء م��ن�����ص��ات ال��ت��ت��وي��ج على 

امل�صتويني املحلي والقاري«.

اأ�صعب اللحظ�ت
اخلا�ص  ال���������ص����وؤال  ع���ل���ى  واأج��������اب 
عا�صها  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ات  ب��اأ���ص��ع��ب 
“ب�صراحة  ق���ائ���ًل:  ال��ف��ري��ق،  م���ع 
خ�صاراتنا اأمام ت�صونبوك هيونداي 
دوري  نهائي  يف  اجلنوبي  ال��ك��وري 
 ،2016 القدم  لكرة  اآ�صيا  اأب��ط��ال 
ع�صتها  التي  اللحظات  اأ�صعب  من 
مع الفريق، خ�صو�صاً اأننا كنا اأقرب 
من املناف�ص للتويج باللقب، قيا�صاً 
مواجهتي  رافقت  التي  باملعطيات 

النهاية  الذهاب واالإي��اب، ولكن يف 
قدر لنا اأن نخ�صر ونحمد اهلل على 
ك��ل ح���ال واخل�����ص��ارة يف ع���امل كرة 
والتحدي  النهاية  تعني  ال  ال��ق��دم 
م�����ص��ت��م��ر يف ال���و����ص���ول ل���لأه���داف 

املرجوة«.
كثرياً  ت��اأث��رت  احلقيقة  واأ����ص���اف: 
تناقلتها  ال���ت���ي  امل�����ص��اه��د  ب��ب��ع�����ص 
االجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  م����واق����ع 
الأط��ف��ال ���ص��غ��ار ورج����ال ك��ب��ار بعد 
كثرياً  اأح��زن��ن��ي  م��ا  امل���ب���اراة،  نهاية 
ولن اأذيع �صراً اإن قلت لكم باأن هذا 
االأمر میثل الدافع القوي بالن�صبة 
نتمكن من  مل�صاعفة اجلهود حتى 

تعوي�صهم تلك اخل�صارة«.
وا�صتطرد خالد عي�صى، قائًل: “يف 
رائعاً  ال��ت��ف��اف��اً  مل�صنا  ال��وق��ت  نف�ص 
م���ن اجل��م��ي��ع ح����ول ال���ف���ري���ق من 
واالإماراتية  العيناوية  اجلماهري 
وكذلك اخلليجية والعربية االأمر 
ال���ذي اأ���ص��ع��دين ك��ث��رياً وال��ك��ل كان 
االآ�صيوية  ال��ع��ني  طموحات  ي��دع��م 
املكا�صب  االأم��ر يعد من �صمن  وذا 

التي خرجنا بها من البطولة«.

مواقف وت�صحي�ت
وحول ال�صر وراء ارتباط ا�صم خالد 
عي�صى مبواقف م�صرفة وت�صحيات 
كبرية متثلت يف كثري من املنا�صبات 
“يف  ق���ال:  باللعب رغ��م االإ���ص��اب��ة، 
اعتقادي اأن حياة العب كرة القدم 
املحرتف دائماً ما حتت�صد باملواقف 
والتجارب  وال��ف��ر���ص  وال��ت��ح��دي��ات 
ت�صعر  عندما  لذلك  والت�صحيات 
ح��اج��ة جلهودك  ال��ف��ري��ق يف  ب����اأن 
واأن������ت يف اأف�������ص���ل م�����ص��ت��وي��ات��ك ال 

حتى  ���ص��يء  الأي  ت�صمح  اأن  ينبغي 
اأم��ام رغبتك يف  ب��اأن تقف  االإ�صابة 
اأن  حتقيق طموحات فريقك طاملا 
مع  بالتن�صيق  بديلة  حلول  هناك 
لتقليل  امل��ع��ال��ج  والطبيب  االإدارة 
ال�������ص���ع���ور ب���������االأمل ول����ق����د م�����ررت 
كاأ�ص  االإ�صابة يف م�صابقة  بظروف 
العامل  كاأ�ص  ويف  بالكويت  اخلليج 

للأندية وكاأ�ص اآ�صيا«.

اأبرز املدربني
وع��ن اأب���رز امل��درب��ني ال��ذي��ن تركوا 
قال:  ال��ك��روي،  م�صواره  يف  ب�صمة 
املدربني  ج��م��ي��ع  م���ن  “ا�صتفدت 
تدريبي  ع���ل���ى  اأ�����ص����رف����وا  ال����ذي����ن 
التي  االإيجابيات  على  اأرك��ز  الأنني 
باأي  اأهتم  وال  اإمكانياتي  من  تعزز 
م�صتواي،  على  ت��وؤث��ر  ق��د  �صلبيات 
تركوا  م����درب����ني  ه���ن���اك  اأن  غ����ري 
داخل  م�صريتي  يف  وا�صحة  ب�صمة 
بالربازيلي  بداية  امل��ي��دان،  وخ��ارج 
اآبل براغا مروراً بالكرواتي زالتكو 
مل��واط��ن��ه زوران  دال��ي��ت�����ص و����ص���واًل 
من  ق�صور  ي��وج��د  “وال  ماميت�ص 

البقية” بالتاأكيد«.

ال�صعور ب�لظلم
وب�صوؤاله: اإن كان قد �صاوره ال�صعور 
ب��ال��ظ��ل��م خ����لل ت���وزي���ع اجل���وائ���ز 
العامل  كاأ�ص  نهاية  مع  ال�صخ�صية 
للأندية االإمارات 2018؟ اأجاب: 
بتقييم  معنياً  ل�صت  اأنني  “املوؤكد 
كاأ�ص  م�صابقة  يف  اأدائ�����ي  وحت��ل��ي��ل 
العامل للأندية كما اأنني ال اأف�صل 
احل����دي����ث ف���ي���م���ا ي��خ�����ص��ن��ي ح���ول 
هناك  الأن  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  اجل���وائ���ز 

ال�صاأن،  هذا  يف  ومتخ�ص�صني  نقاد 
قدمته  عما  را�صياً  كنت  اأنني  بيد 
ظهر  الذي  وامل�صتوى  املونديال  يف 
اأن  العاملية ال يجب  العني يف  عليه 
يختزل يف مردود العب الأن هناك 
منظومة  يف  ك��ب��ري  ج��م��اع��ي  ع��م��ل 
الفريق بالنادي الذي يتاألف فعلياً 
اللعبني  زم����لئ����ي  ج��م��ي��ع  م����ن 
وكل  واجلماهري  وامل��درب  واالإدارة 

منتٍم للعني«.
الع�صرة  خ����لل  ���ص��ع��رن��ا  واأك����م����ل: 
اأي����ام مب�����ص��اب��ق��ة ك��اأ���ص ال��ع��امل اأننا 
نلعب كرة قدم حقيقية من خلل 
�صرعة  ع�����ص��ن��اه��ا،  ال���ت���ي  االأج��������واء 
الندية،  االإث���ارة،  التحدي،  االأداء، 
االهتمام  اجل��م��اه��ريي،  احل�����ص��ور 
االإعلمي، معدل عدد دقائق اللعب 
الفعلي واإيقاع املباريات العايل ويف 
اعتقادي اأن اللعب يف كل عام ع�صرة 
الفارق  �صيحقق  ب��امل��ون��دي��ال  اأي����ام 

املطلوب بالن�صبة لنا.
واأ�صاف: اأعتقد اأن العني كان بطًل 
باإ�صادة  امل���ون���دي���ال  يف  م��ت��وج  غ���ري 
ونحمد  اجلميع  و�صهادة  �صيوخنا 
اأن  ب���رغ���م  م���ا ح��ق��ق��ن��اه  ع��ل��ى  اهلل 
الطموح وامل�صوؤولية يف كل مرحلة 

كانت تكرب.
وال�صوؤال  امل��ون��دي��ال  دخ��ل��ن��ا  وزاد: 
امل���ط���روح م�����اذا ���ص��ي��ف��ع��ل ال���ع���ني يف 
اأمام  خ�صارتنا  اأع��ق��اب  يف  العاملية، 
ال���و����ص���ل ق���ب���ل ب�����ص��ع��ة اأي��������ام من 
انطلقة امل�صابقة واالجتماع الذي 
ال��لع��ب��ني م��ن االإدارة  ان��ع��ق��د م��ع 
عنا  اأزال  زوران  وامل���درب  ال�صابقة 
باأن  طالبونا  عندما  ال�صغوط  كل 
العاملي  ال��ك��رن��ف��ال  ه��ذ  يف  ن�صتمتع 

احلقيقية  وانطلقتنا  مب��ردودن��ا 
كانت اأمام تيم ويلنغتون.

ل للرحيل
وحول كيفية تعامله مع االنتقادات، 
له  ي��ت��ي��ح  ال�����ذي  “اللعب  ق�����ال: 
القدر فر�صة احل�صول على �صرف 
كالعني،  ك���ب���ري  ل����ن����اٍد  االن�������ص���م���ام 
مطالب بتحمل االنتقاد والتعامل 
بكل احرتافية مع الو�صع الأنه اأمر 
ق�صة  لكم  و����ص���اأروي  م��ن��ه،  مفر  ال 
ان�صمامي للعني يف عام  مع بداية 
ل�صيل  وقتها  تعر�صت  اإذ   ،2013
نف�ص  وامل������دح يف  االن���ت���ق���ادات  م���ن 
ال��وق��ت م��ن ق��ب��ل اجل��م��اه��ري  عرب 
مواقع التوا�صل االجتماعي وحتى 
خارج اأ�صوار النادي يف بع�ص اأماكن 
املدينة ويف تلك الفرتة كنت اأعاين 
اجتمعت مع  اأنني  �صراحة لدرجة 
وطلبت  ال��ن��ادي  اإدارة  م��ن  �صخ�ص 
اخل�����روج  يف  ي�������ص���اع���دين  اأن  م���ن���ه 
م��ق��درت��ي على  ع���دم  ب�صبب  اإع�����ارة 
اأ�صدى  جانبه  وم��ن  الو�صع  حتمل 
وقال  بال�صرب  م�صكوراً  الن�صح  يل 
“اخلري جاي” على  يل باحلرف: 
اأنا  كثرياً  اهلل  واأحمد  تعبريه،  حد 
الأن��ن��ا و�صلنا  ب��ال��ف��ري��ق  وزم���لئ���ي 
مل��رح��ل��ة ال��ن�����ص��ج يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
�صواء من  اإلينا  يوجه  ال��ذي  النقد 
بعيداً  ولكن  االإع���لم  اأو  اجلمهور 

عن التجريح«.

 ا�صتمتع ب�لتوا�صل
ن�������ص���اط���ه يف م����واق����ع  �����ص����ر  وع�������ن 
اأخ��رياً، قال:  التوا�صل االجتماعي 
والكثري  االأم���ر  �صر يف  ي��وج��د  “ال 
من اللعبني داخل وخارج الدولة 
للتوا�صل  جيدة  و�صيلة  يعتربونها 
االأدب  مع اجلميع ولكن يف ح��دود 
املتابعني،  امل��ت��ب��ادل م��ع  واالح����رتام 
االأمر  يتطلب  االأح��ي��ان  بع�ص  ويف 
ولغة  ب���ع���ف���وي���ة  ر����ص���ال���ة  اإي���������ص����ال 
كل  اأن  وامل���وؤك���د  طبيعية  ت��خ��اط��ب 
ت�صرفاته  ع��ل��ى  حم��ا���ص��ب  �صخ�ص 
القادم  للجيل  يعد قدوة  واللعب 
داخ��ل وخارج  ت�صرفاته  من خلل 
امللعب و�صخ�صياً ا�صتمتع بالتوا�صل 

مع اجلمهور«.

تقدير وعت�ب
ر�صالته  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وتعليقاً 
مفعمة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ل��ل��ج��م��اه��ري 
ب���ع���ب���ارات ال��ت��ق��دي��ر وال���ع���ت���اب مع 
عدم  ب�صبب  املا�صي  املو�صم  نهاية 
كل  اأن  “املوؤكد  ق����ال:  احل�������ص���ور، 
اجل����م����اه����ري ال���ع���ي���ن���اوي���ة ال���ذي���ن 
ال���ت���واج���د مهما  ي��ح��ر���ص��ون ع��ل��ى 
الفريق  خ���ل���ف  ال�����ظ�����روف  ك����ان����ت 

باملدرجات واملغردين على �صفحات 
االجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  م����واق����ع 
يدركون جيداً اأنني وجهت ر�صالتي 
العائلة  مفهوم  م��ن  انطلقاً  لهم 
وثقتي  الإخوانه”  “كاأخ  ال��واح��دة 
ع��ل��ى ك�صب  م���ق���درة اجل��م��ه��ور  يف 
كبرية  اجلديد  املو�صم  يف  التحدي 
تع�صق  العيناوية”  “االأمة  الأن 
املو�صم  ب����داي����ة  وق����ب����ل  ال���ت���ح���دي 
يف  ياأتي  الر�صالة  تكرار  اأن  اأعتقد 
املرحلة  فلنن�صى  منا�صب،  توقيت 
�صفحة  م��ع��اً  ولنفتح  م�صت  ال��ت��ي 
جديدة الأننا لن ن�صتطيع اأن نحقق 
طموحاتنا اإال بروح الفريق الواحد 
ال������ذي ي��ع��م��ل ����ص���وي���اً وج���ن���ب���اً اإىل 
من  ق��وي��ة  فعل  ردة  واأت��وق��ع  جنب 
انطلقة  مع  العيناوية  اجلماهري 

املو�صم الريا�صي اجلديد.

على ه�م�ض احلوار
معجباً  ك����ن����ت  �����ص����غ����ري   يف   •
وحتى  ب��وف��ون  جيجي  ب��االإي��ط��ايل 

االآن.
بالعامل  مرمى  ح��ار���ص  اأف�صل   •
م�����ن وج����ه����ة ن����ظ����ري ال����ربازي����ل����ي 
ليفربول  ح���ار����ص  ب��ي��ك��ر  األ��ي�����ص��ون 
�صتيغن  اأن���دري���ه  م����ارك  واالأمل������اين 

حار�ص بر�صلونة.
• العني ارتبط يف اخلم�ص �صنوات 
االأخرية باملدر�صة الكرواتية ونحن 
اللعبون بداأنا نتفاءل بها، واإيفان 
ليكو مدرب قدير يتمتع ب�صخ�صية 
قوية واأ���ص��ل��وب راق���ي، االأم���ر الذي 
ي��ع��ت��رب م��ه��م ج�����داً يف ت��ع��زي��ز لغة 

التوا�صل بني منظومة الفريق.
• ال نعاين من اأزمة حرا�ص مرمى 
يف الدولة واملنتخب میتلك خيارات 
وعلي  نا�صر  مباجد  بداية  مثالية 
اأكرث  اأن ي�صتمروا  خ�صيف واأمتنى 
منهما  ا�صتفدت  ك��وين  امللعب  يف 
احلو�صني  عادل  جانب  اإىل  الكثري 
م�����ص��ت��واه احلقيقي  ا���ص��ت��ع��اد  ال���ذي 
ال�صام�صي  حممد  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

وفهد الظنحاين.
• مطالبون برد اجلميل والتقدير 
لدولتنا و�صيوخنا وجماهرينا وكل 
حمب لهذه االأر���ص الطيبة االأمر 
الو�صول  ع����رب  ���ص��ي��ت��ح��ق��ق  ال������ذي 
التتويج  اأو  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  لنهائي 
ب��ل��ق��ب ك����اأ�����ص اآ����ص���ي���ا واأع���ت���ق���د اأن 
يعمل  الأن��ه  املرحلة  رج��ل  مارفيك 

على تر�صيخ مفهوم االن�صباط.
من  االنتهاء  بعد  الهدوء  اأحب   •
التدريبات واملباريات واالبتعاد عن 
اأجل�ص مع  اأج��واء امل�صتديرة لذلك 
اأ�صخا�ص ال علقة لهم بكرة القدم 
بالتاأكيد  ع��ي��ايل  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
كرة  ي��ل��ع��ب��ون  ال  ال����ذي����ن  ورب����ع����ي 

القدم.
• اأهتم مب�صاريع البناء والتاأ�صي�ص 
امل�صاريع  يف  متميز  باأنني  واأعتقد 

املرتبطة بالعقارات.
القدم  ك��رة  يف  واردة  االأخ��ط��اء   •
ي��ت��ع��ل��م من  اأن  ي��ج��ب  واالإن���������ص����ان 
هدف  اأحتمل  و�صخ�صياً  اأخطائه، 
عندما  امللعب  منت�صف  م��ن  دي��وب 
ك���ان الع��ب��اً ب��ال��ظ��ف��رة ووق��ت��ه��ا كان 
ي�������ص���رف ع���ل���ى ت���دري���ب���ن���ا زالت���ك���و 
والذي يعتمد خطة الدفاع املتقدم 
اإىل  ومینحني الثقة على التحرك 

االأمام للعب خلف الدفاع. 
التوا�صل  م�����واق�����ع  ����ص���ل���ب���ي���ات   •
االإيجابيات،  من  اأك��رث  االجتماعي 
بتقييم  مطالب  ال�صخ�ص  اأن  غري 
وم�صوؤولية  دور  م��ن��ا  ول��ك��ل  االأم����ر 
جتاه جمتمعه انطلقاً من مفهوم 

العائلة الواحدة.

•• اأبوظبي-الفجر:

 تاأهل الرائد اأحمد ح�صني الكثريي، من �صرطة اأبوظبي، ل�صباق حتّدي 
بعد   ،)UTMB( ب���لن«  م��ون  ت��ري��ل  “الرتا  العاملي  اجلبلي  اجل���ري 
وح�صوله  بريطانيا  يف    race to the stones  م�صاركته يف �صباق
اأهم  م��ن  ال�صباق  يعد  اأن   ، اأو���ص��ح  و  ال��ت��اأه��ل.  م��ن  3 نقاط مكنته  على 
مل�صافة  واأوروب���ا،  بريطانيا  امل��دى يف  متو�صطة  ماراثون  االل��رتا  �صباقات 
الربيطانية  العا�صمة  جنوب  لوكنور  مدينة  من  انطلقا  كلم،   100
لندن، باجتاه مدينة ايفربي التاريخية و االأثرية، ومب�صاركة اأكرث من 

مت�صابق.  3000
والتي  بريطانيا،  يف  ل��ه  الثانية  تعد  ال�صباق  يف  م�صاركته  اأن  اأ���ص��اف،  و 
بلن«  م��ون  تريل  “الرتا  العاملي  اجلبلي  اجل��ري  حت��ّدي  ل�صباق  اأهلته 
)UTMB( ل�صنة 2020، �صمن حت�صرياته الختتام املو�صم الريا�صي 
احلايل بامل�صاركة يف �صباق دبي خلل �صهر دي�صبمرب املقبل، و الذي يعد 
اأطول �صباق �صحراوي يف العامل مل�صافة 300 كلم. وعرب الكثريي، عن 
بيئة  وتهيئتها  امل�صتمر  دعمها  على  ال�صرطية  للقيادة  و�صكره  تقديره 
على  وحم��ف��زة  منت�صبيها،  ل��دى  حياة  اأ���ص��ل��وب  لتكون  م�صجعة  ريا�صية 

حتقيق النتائج املتميزة واالأرقام القيا�صية حمليا وعربيا ودوليا.

�ضابط من �ضرطة اأبوظبي يتاأهل ملاراثون عاملي

�صكر هزاع بن زايد

خالد عي�ضى: »العيناوية« اأبطال بالفطرة
اأطمح للعب يف كل ع�م ع�صرة اأي�م ب�ملوندي�ل

• »الزعيم« يتف�ءل ب�ملدر�صة الكرواتية وليكو يتمتع ب�ل�صخ�صية القوية 
• ط�لب���ت ب�لرحي���ل م���رة واح���دة له���ذا ال�صب���ب؟!
• لعب���و الع��ني بلغ��وا مرحل��ة الن�ص��ج يف التع�م��ل م��ع النق���د
• ل يجب اختزال اأداء  »الزعيم«  ب�ملوندي�ل يف مردود لعب واحد ب�مليدان
• طموح��ت الالعب��ني مرتبط��ة بتطلع�ت اجلم�هري
• حي�ة الالعب املحرتف حتت�صد ب�لتحدي�ت واملواقف والت�صحي�ت
• خ�ص�راتن� يف النه�ئي الآ�صيوي اأكرب دافع ملع�نقة املجد الق�ري
• اأهنئ العين�وية بقن�تن� التلفزيونية ومل اأختلف يف حي�تي مع » الزعيم «
• ل نع�ين اأزمة حرا�ض يف الدولة وم�رفيك رجل املرحلة
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الفجر الريا�ضي

•• نيوبري-الفجر

�صهد �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية اأم�ص 
االأول فعاليات الن�صخة ال� 38 من �صباق دبي الدويل للخيول العربية االأ�صيلة 
الذي احت�صنه م�صمار نيوبري العريق يف اململكة املتحدة وحقق جناحا كبريا 

على ال�صعيدين الفني واجلماهريي. 
�صعادة   - ا�صرتليني  األف جنيه   193 تبلغ جوائزه  الذي   - ال�صباق  �صهد  كما 
وال�صيخ  املتحدة  اململكة  ل��دى  الدولة  �صفري  بالهول  خلفان  عبداهلل  من�صور 
عبداهلل بن حممد اآل خليفة نائب رئي�ص جلنة قفز احلواجز باحتاد الفرو�صية 
و�صباقات القدرة يف مملكة البحرين ومريزا ال�صايغ مدير مكتب �صمو ال�صيخ 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم ورئي�ص اللجنة املنظمة لل�صباق و�صريف احللواين 
نائب املدير العام ملكتب �صمو ال�صيخ اأحمد بن را�صد اآل مكتوم ومدير م�صمار 
جبل علي واأع�صاء اللجنة املنظمة لل�صباق عبداهلل االأن�صاري وم�صعود حممد 
�صالح وتوفيق الداعوق وممثلو ال�صركات الراعية وامل�صاندة للحدث وعدد من 

ال�صخ�صيات البارزة. 
واأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم ر�صاه عن م�صار تطور �صباق دبي 
الدويل يف نيوبري الذي بات حدثا بارزا يف برنامج �صباقات اخليول العربية يف 
بريطانيا وربط �صموه بني تطور ال�صباق وانتقاله اإىل نيوبري يف العام 2003 

بعد اأن انطلق اأوال يف كمبتون بارك يف 1982. 
اأكمل  “ ال�صباق   : “ “ دب��ي ري�صينج  تلفزيوين مع قناة  �صموه يف لقاء  وق��ال 
38 عاما االآن وكان الق�صد من حتويله اىل منطقة نيوبري فتح اآفاق التطور 
اأمامه من حيث تر�صيخ وتو�صيع اعرتاف اجلوكي كلوب الربيطاين ب�صباقات 
وا�صتيعاب  اجل��م��اه��ريي  لل�صتقطاب  اأك��رب  فر�ص  واإت��اح��ة  العربية  اخل��ي��ول 

اخليول القادمة لي�ص فقط من بريطانيا بل من خمتلف اأنحاء اأوروبا ». 
واأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم موؤ�ص�ص وراعي يوم دبي الدويل 
للخيول العربية اأن توقيت ال�صباق يف نهاية يوليو يعد منا�صبا للملك الذين 
العربية  اخل��ي��ول  ت��دري��ب  ول��ربن��ام��ج  ال�صيف  اأ�صهر  يف  بريطانيا  اإىل  ي��اأت��ون 
يوم  باأنه  اليوم  ويتميز  للم�صاركة  احل�صور  ال�صهولة  وم��ن  اأوروب���ا  يف  املقيمة 
كامل وح�صري ل�صباقات اخليول العربية ولي�ص جمرد �صباق وحيد وبالتايل 
يتيح فر�صا متعددة ملختلف �صرائح اخليل، وقال �صموه “ اإن �صباقات اجلائزة 
للخيول يف  الفر�ص  م��ن  م��زي��دا  يوفر  ال��ع��امل  ح��ول  دول��ة   11 يف  وانت�صارها 

مقرها«. 

املهرة  الرابع” حققت  “ال�صوط  احلفل  يف  االأوىل  الفئة  �صباقات  باكورة  ويف 
البلجيكية “كون�صيت دي اأي” ملالكتها بيرت ديكر�ص الفوز بلقب �صباق م�صمار 
1200 مرت وبلغ  اإنرتنا�صونال �صتيك�ص الذي امتد مل�صافة  جبل علي زعبيل 

اإجمايل جوائزه املالية 35 األف جنيه ا�صرتليني. 
ملكتب  العام  املدير  نائب  �صريف احللواين  املهند�ص  �صلم  ال�صوط  وعقب ختام 
�صمو ال�صيخ اأحمد بن را�صد اآل مكتوم مدير م�صمار جبل علي جائزة ال�صباق 

للفائزين. 
من�صور  ال�صيخ  ل�صمو  اململوكة  ال�صباقات  الإدارة  وفازت املهرة “بيان” ليا�ص 
بلقب  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بلغت  ال��ذي  اخلام�ص  ال�صوط  1” يف  “ج  �صتيك�ص  اإنرتنا�صونال  حتا  �صادويل 
“ مهرات واأفرا�ص  4 �صنوات فما فوق  2000 مرت للخيول يف �صن  م�صافته 
فقط “ وبلغ جمموع جوائزه 35 األف جنيه اإ�صرتليني، حيث حققت “بيان” 
مينديزابال  لوريتز  الفار�ص  وقيادة  �صان�صيز  فريديك  املدرب  باإ�صراف  فوزها 

الذي قادها لقطع امل�صافة يف 2:19:75 دقيقة وبفارق 1.25 طول. 
ويف افتتاح احلفل حلقت املهرة “العزيزة” ل�صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل 
للتكافوؤ  االإم���ارات برمیري  بلقب ط��ريان  املالية  وزي��ر  نائب حاكم دبي  مكتوم 
الذي امتد مل�صافة 1600 مرت وخ�ص�ص للخيول يف �صن اأربع �صنوات فما فوق 
اإ�صرتليني، وقاد الفار�ص جيم  األف جنيه   12 والبالغ اإجمايل جوائزه املالية 
كرويل باإ�صراف املدرب جيم�ص اأوين الفر�ص البطلة لتحقيق الفوز بفارق بلغ 

دقيقة.   1:52:15 بلغ  زمن  يف  اأطوال   3
وعقب ختام ال�صوط �صلم كري�صتوفر اإدموند مدير خدمات املطارات يف طريان 
االإم��ارات يف لندن جائزة البطولة اإىل �صعادة من�صور عبداهلل خلفان بالهول 

�صفري الدولة لدى اململكة املتحدة واملدرب جيم�ص اأوين والفار�ص كرويل. 
ويف ال�صوط ال�صابع “ دبي للتطوير برمیري هانديكاب �صتيك�ص “ على م�صافة 
اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  “ ل�صمو  “ ثمرات  الفر�ص  قدمت  مرت   2400
مكتوم اأداء رائعا باإ�صراف املدرب فيليب كولنجتون وقيادة الفار�ص فران�صوي�ص 
برترا�ص وحقت “ ثمرات “ فوزها بعدما قطعت م�صافة ال�صباق يف زمن قدره 

اأطوال.   4 وبفارق  دقيقة   02:51:02
وعقب ختام ال�صوط قام مريزا ال�صايغ مدير مكتب �صمو ال�صيخ حمدان بن 
را�صد اآل مكتوم ورئي�ص اللجنة املنظمة لل�صباق وعبداهلل االأن�صاري وم�صعود 
حممد �صالح ع�صوا اللجنة املنظمة لل�صباق بتتويج الفائزين وت�صلم ال�صفري 

من�صور بالهول اجلائزة نيابة عن املالك. 

16 خيل لكن الفر�ص  الثامن واالأخ��ري م�صاركة كثيفة بلغت  ال�صوط  و�صهد 
متكنت  العربية  للخيول  م��ي��دوز  وي��ل��ي  ال�صطبلت  اململوكة  �صتار”  “بوب 
�صباق  لقب  على  م��رت   1400 م�صافته  ال��ب��ال��غ  ال�����ص��وط  بطولة  خطف  م��ن 
اآالف جنيه   8 املالية  اإج��م��ايل ج��وائ��زه  وال��ب��ال��غ  الوطني  دب��ي  االإم����ارات  بنك 

اإ�صرتليني. 
واأعرب مريزا ال�صايغ عن �صعادته البالغة للنجاح الكبري الذي حظي به �صباق 
اأم�ص  اأقيمت  التي  ال�38  ن�صخته  يف  االأ�صيلة  العربية  للخيول  ال��دويل  دب��ي 
بنيوبري موؤكدا اأن ا�صم االإمارات ارتقى اإىل هامات ال�صحب من خلل تنظيم 

مثل هذه االأحداث الدولية الناجحة. 
وقال ال�صايغ : “ حقق املهرجان جناحا ا�صتثنائيا يعود الف�صل فيه اإىل راعي 
م�صرية هذا ال�صباق �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم الذي قدم الكثري 
للخيول العربية على مدى اأربعة عقود واأ�ص�ص لها اأف�صل ال�صباقات يف خمتلف 

اأنحاء العامل«. 
واأ�صاف : “ اأن مبادرة �صموه باإقامة �صل�صلة متكاملة من ال�صباقات التح�صريية 
للحفل اأثبت �صحتها اليوم من خلل امل�صاركة الكثيفة للخيول االأوروبية من 
من  مميزة  نخبة  واأف���رزت  التاأهيلية  ال�صباقات  تلك  ا�صت�صافت  التي  ال��دول 
اخليول التي قالت كلمتها اليوم مما انعك�ص اإيجابا على م�صتوى املناف�صة الذي 
اأ�صاد به راعي ال�صباق واأثنى على اجلودة النوعية للخيول ووفرتها العددية«. 

واأعرب عن �صعادته باالإقبال اجلماهريي الكبري على احلفل وحر�ص العائلت 
يف  املنظمة  اللجنة  جنحت  والتي  الفعاليات  حل�صور  اأبنائها  ا�صطحاب  على 
تطويرها وتعزيز جاذبيتها عاما بعد عام، موؤكدا اأن جمهور م�صمار نيوبري 
والنجاح من خلل  التفوق  عنا�صر  كل  فيه  اجتمعت  ا�صتثنائي  بيوم  ا�صتمتع 
االجتماعية  والفعاليات  اجل��وائ��ز  اأو  االأ���ص��واط  يف  احلا�صرة  الكبرية  االإث���ارة 

والرتفيهية املتنوعة التي اجتذبت اجلمهور منذ وقت مبكر«. 
للن�صخة  العربية  للخيول  ال��دويل  دب��ي  �صباق  و�صول  اأن  على  ال�صايغ  و�صدد 
ال�38 يربهن على ال�صمعة الكبرية لل�صباق الذي بات ينتظره ملك وع�صاق 
نخبة  بني  التناف�ص  ق��وة  اأن  اإىل  م�صريا  ع��ام،  كل  العامل  يف  العربية  اخليول 

اخليول العربية كانت وا�صحة خلل خمتلف اأ�صواط ال�صباق. 
اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري  بالهول  خلفان  ع��ب��داهلل  من�صور  �صعادة  وت��وج��ه 
اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  اإىل  والتقدير  ال�صكر  اآي��ات  باأ�صمى  املتحدة 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية على جهود �صموه الكثرية يف تدعيم م�صرية 
هذا احلدث الكبري الذي يقام �صنويا منذ نحو اأربعة عقود حتى اأ�صبح اليوم 

اأحد اأهم �صباقات اخليول العربية عامليا، م�صريا اإىل اأن اخليل و�صباقاتها تعد 
اأه��م الدول  ج��زءا ال يتجزاأ من ت��راث وح�صارة دول��ة االإم���ارات التي تعد من 

الداعمة لكافة االأن�صطة الريا�صية عامليا. 
اأك��رث من  “ اإن��ه   : لل�صباق، وق��ال  امل�صاحبة  بالفعاليات  ال��دول��ة  واأ���ص��اد �صفري 
وامل�صابقات  الفعاليات  من  جمموعة  ي�صم  اجتماعي  حدث  فهو  �صباق  جمرد 
ال�صباق لي�ص فقط باملجتمع واإمنا باالأطفال وهو  اأفكار تربط  الرائعة وكلها 
اإن هذا احلدث �صرب مثاال عمليا  ما يدعم علقات الدولتني ومیكن القول 

لكيفية التوا�صل بني االإمارات واجلمهور الربيطاين«. 
ال�صباق يعد من االأح���داث الكبرية التي تعني الكثري  “ اإن مثل ه��ذا   : وق��ال 
من كافة النواحي �صواء كانت الريا�صية اأو االجتماعية اأو االقت�صادية، م�صريا 
ال�صعب  بريطانيا الأن  الثنائية مع  العلقات  اأ�صهم يف توطيد  ال�صباق  اأن  اإىل 
الربيطاين يتقا�صم مع ال�صعب االإماراتي حب اخليل و�صباقاتها الفتا اإىل اأن 
�صفارة الدولة حتر�ص دائما على امل�صاركة يف هذا احلفل �صواء من خلل رعاية 
اأحد االأ�صواط اأو من خلل ا�صت�صافة لقاء اللجنة املنظمة والوفد االإعلمي 

يف مقر ال�صفارة » . 
من جانبه اأكد املهند�ص �صريف احللواين نائب املدير العام ملكتب �صمو ال�صيخ 
اأحمد بن را�صد اآل مكتوم مدير م�صمار جبل علي اأن امل�صمار االأ�صفر حري�ص 
ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  وفقا  ع��ام  كل  يف  الهام  احل��دث  ه��ذا  يف  امل�صاركة  على 
اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�ص موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
للمعرفة الذي يحر�ص على اإجناح ال�صباق واأن يكون مل�صمار جبل علي ح�صوره 
البارز يف تعزيز م�صرية ال�صباق وفعالياته املختلفة.  وقال :” نحن نعتز كثريا 
بالدعم املقدر الذي يوليه �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم مل�صمار جبل 
علي منذ تاأ�صي�صه كما نفخر بعلقات ال�صراكة والتعاون مع ا�صطبلت �صادويل 
التي تعد اأكرب الرعاة يف م�صمار جبل علي ومن هنا فاإنه من واجبنا امل�صاركة 
بقوة يف هذا احلدث الذي میثل قيمة كبرية لدبي ودولة االإمارات ويعزز من 
مكانة اخليول العربية التي تعك�ص جانبا مهما من الرتاث االإماراتي والعربي 
امل�صمار  م�صاركة  طبيعية  وعن    .« الر�صيدة  القيادة  واهتمام  بدعم  وحتظى 
االأ�صفر يف احلفل اأعرب احللواين عن اعتقاده اأن هناك اأوجه كثرية بني جبل 
علي ونيوبري ال�صيما الطبيعية اجلماهريية للم�صمارين وح�صور العائلت، 
وقال “ لقد كانت �صعادتنا كبرية ونحن نرى اللون االأ�صفر املميز مل�صمار جبل 
على ينت�صر يف اأرج��اء امل�صمار ونحن نحر�ص على اأن يتحول هذا احلفل اإىل 

حدث مهرجاين يدخل الفرحة يف نفو�ص اجلميع« . 

حمدان بن را�ضد ي�ضهد الن�ضخة ال� 38 من �ضباق دبي الدويل للخيول العربية

اأفادت �صركة حماماة كورية جنوبية اأم�ص اأن اكرث من 
على  ريا�صية  وكالة  �صيقا�صون  ك��وري  م�صجع  األفني 
كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  النجم  م�صاركة  ع��دم  خلفية 
رونالدو يف مباراة جمعت االأ�صبوع املا�صي بني فريقه 
يوفنتو�ص االإيطايل وفريق من جنوم الدوري الكوري 

اجلنوبي.
وبقي رونالدو على مقاعد البدالء طيلة املباراة التي 
متجاهل  اجلمعة،  �صيول  يف   3-3 بالتعادل  انتهت 
هتافات م�صجعني طالبوا بدخوله اأر�ص امللعب الذي 
العديد  دف��ع  ما  متفرج،  األ��ف  ب�65  مدرجاته  غ�صت 

ليونيل  االأرجنتيني  غرمیه  ل�صالح  للهتاف  منهم 
مثله  واحل��ائ��ز  االإ���ص��ب��اين،  بر�صلونة  جنم  مي�صي 
مثل رونالدو، على الكرة الذهبية الأف�صل العب 

يف العامل خم�ص مرات.
اأن  �صيول  يف  للمحاماة  ميونغان  �صركة  واأف���ادت 

منظمي املباراة اأكدوا اأن العقد املوقع مع يوفنتو�ص 
الثمانية  املوا�صم  يف  االيطايل  ال��دوري  بطل 

االأخرية، كان يلزم رونالدو خو�ص 45 
دقيقة على االقل، ما دفع اجلماهري 

البطاقات  ���ص��راء  على  للتهافت 
بني  م��ا  اأ�صعارها  راوح���ت  التي 
و338  اأم��ريك��ي��ا  دوالرا   25
يف  ب��ال��ك��ام��ل  ون���ف���دت  دوالرا، 

ون�صف  ���ص��اع��ت��ني  غ�������ص���ون 
للبيع  طرحها  بعد  ال�صاعة 
يف الثالث من متوز/يوليو.

وق����ال امل��ح��ام��ي ك��ي��م ه���ون - 
ف���ران�������ص بر�ص  ل���وك���ال���ة  ك���ي 

اكرث  بنا  ات�صل  االآن،  “حتى 
ملتابعة  م�����ص��ج��ع  األ����ف����ي  م����ن 
“نخطط  م�صيفا  الدعوى”، 
لتقدمي الدعوى ر�صميا نيابة 
املقبل، يف حال  االأ�صبوع  عنهم 
خطة  اي  ال���وك���ال���ة  ت���ق���دم  مل 

ملمو�صة للتعوي�ص على حاملي 
التذاكر قبل ذلك«.

وت��اأخ��ر م��وع��د اق���لع ال��ط��ائ��رة التي 
ك���ان���ت ت���ق���ل ال���ف���ري���ق االي����ط����ايل من 

ودية  خ��ا���ص  ح��ي��ث  ال�صينية  ن��اجن��ي��ن��غ 
اإن���رت م��ي��لن اإىل كوريا  اأم����ام م��واط��ن��ه 
اأدى اىل تاأخر موعد  خم�ص �صاعات، ما 

انطلق املباراة ل�صاعة تقريبا.

يف املقابل اكدت روبن ت�صانغ املديرة التنيفذية لوكالة 
“في�صتا” الكورية اجلنوبية التي نظمت املباراة ملحطة 
رئي�ص  نائب  اىل  ا�صتكت  انها  ا�ص” املحلية  بي  “�صي 
ندفيد  ب��اف��ل  الت�صيكي  ال�����ص��اب��ق  ال��لع��ب  يوفنتو�ص 
خلل املباراة لعدم ا�صراك رونالدو، فاأجابها بالقول 
اإن��ه ال  ق��ال  اأن يلعب رون��ال��دو. ولكنه  اأي�صاً يف  “اآمل 

يريد. اأنا اآ�صف، ال میكنني اأن اأفعل اأي �صيء«.
للتعوي�ص”  “طرقا  �صتجد  الوكالة  اأن  على  و�صددت 

على حاملي التذاكر.
امل�صاركة  ع��ن  رون���ال���دو  ام��ت��ن��اع  وق��وب��ل 
ب�����ردود ف��ع��ل غ��ا���ص��ب��ة ع��ل��ى مواقع 
االج���ت���م���اع���ي، حيث  ال���ت���وا����ص���ل 
الدويل  اأن  امل�صجعني  اأح��د  اعترب 
الربتغايل “خان وا�صتخف ب� 60 
اعد  “مل  م�صيفا  متفرج”،  ال��ف 

من ع�صاق رونالدو«.

التمهيدي  ال������دور  ق���رع���ة  اأ����ص���ف���رت 
لنهائيات  املوؤهلة  اإفريقيا  لت�صفيات 
ك��اأ���ص ال��ع��امل يف ك��رة ال��ق��دم 2022 
يف ق���ط���ر وال����ت����ي ���ص��ح��ب��ت االإث���ن���ني 
م���واج���ه���ات قوية  ع���ن  ال���ق���اه���رة،  يف 
الليبريي  اجل���اري���ن  درب�����ي  اأب����رزه����ا 
وال�����������ص�����ريال�����ي�����وين، وال�����������ص�����وداين 
مواجهة  اإىل  اإ����ص���اف���ة  وال���ت�������ص���ادي، 

بوروندي وتنزانيا.
وت�صهد مباريات الدربي بني ليبرييا 
كبريتني،  واإث����ارة  ندية  و�صرياليون 
لل�صودان  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ذات�����ه  واالأم�������ر 
على  مر�صحا  االأول  ك��ان  واإن  وت�صاد 
الورق، لكن تراجع نتائجه يف االآونة 
بطاقته  ح��ج��ز  وف�����ص��ل��ه يف  االأخ�����رية 
االفريقية  االأمم  كاأ�ص  نهائيات  اإىل 
االحتماالت  ب��اب  يجعلن  م�صر  يف 

مفتوحا.
و�صي�صعى ال�صودان اإىل تفادي م�صريه 
يف ت�صفيات الن�صخة العاملية االأخرية 
عندما خ��رج م��ن ال���دور ال��ث��اين على 
واإيابا  ذه��اب��ا  ب��خ�����ص��ارت��ه  زام��ب��ي��ا  ي��د 
)�صفر1- يف اخلرطوم و�صفر2- يف 

لو�صاكا(.
وتنزانيا  ب�����ورون�����دي  ق���م���ة  وت���ل���ف���ت 
املنتخبني  واأن  خ�����ص��و���ص��ا  االأن���ظ���ار 
العر�ص  االأخ��رية من  الن�صخة  خا�صا 
ال��ق��اري يف م�صر وخ��رج��ا م��ن الدور 

االول بثلث هزائم متتالية.
يف املقابل، مل ترحم القرعة املمثلني 

ال�������دور  االآخ�������ري�������ن يف  ال����ع����رب����ي����ني 
التمهيدي ال�صومالA وجزر القمر، 
زمیبابوي،  م��ع  االأول  يلتقي  ح��ي��ث 

والثاين مع توغو.
وت���ق���ام م���ب���اري���ات ال���ذه���اب واالإي�����اب 
للدور التمهيدي يف الثاين من اأيلول 

�صبتمرب املقبل والعا�صر منه.
الت�صفيات  يف  منتخبا   54 وي�صارك 
حيث اأعفيت املنتخبات ال�26 االأعلى 
بح�صب  ال�����ص��م��راء  ال��ق��ارة  يف  ترتيبا 
)فيفا(  ال������دويل  االحت������اد  ت�����ص��ن��ي��ف 
الذي  التمهيدي  ال���دور  خ��و���ص  م��ن 
االأقل  ال�28  املنتخبات  فيه  ت�صارك 

ت�صنيفا.
وتن�صم املنتخبات ال�14 املتاأهلة عن 
التي  ال�26  اإىل  التمهيدي،  ال���دور 
اأعفيت من خو�صه، يف دور جمموعات 
على  ال�40  املنتخبات  خ��لل��ه  ت���وزع 
10 جمموعات يتاأهل اأبطالها للدور 
الذهاب  بنظام  ي��ق��ام  ال���ذي  النهائي 
منتخبات  خم�صة  ل��ت��ت��اأه��ل  واالإي�����اب 
املنتخبات  و���ص��ت��وزع  ال��ن��ه��ائ��ي��ات.  اىل 
النهائي  ال��دور  اإىل  املتاأهلة  الع�صرة 
االأعلى  ي�صم  االأول  م�صتويني،  على 
ت�صنيفا والثاين االأقل ت�صنيفا وعلى 
موعد  يف  ال��ق��رع��ة  ت�صحب  �صوئهما 

االأعلى  يلتقي  ح��ي��ث  الح��ق��ا،  ي��ح��دد 
ت�صنيفا مع االأقل ت�صنيفا ذهابا على 
اأر�ص االأخري واإيابا على اأر�ص االأول. 
وح���دد االحت����اد االإف��ري��ق��ي اجلوالت 
ال�صت لدور املجموعات، فتقام االأوىل 
يف الفرتة بني 23 و31 اآذار مار�ص 
والتا�صع  االأول  بني  والثانية  املقبل، 
والرابعة  والثالثة  ي��ون��ي��و،  ح��زي��ران 
 2021 م��ار���ص  اآذار  و30   22 ب��ني 
واخلام�صة بني 30 اآب اأغ�صط�ص و7 
وال�صاد�صة   ،2021 �صبتمرب  اأي��ل��ول 
االأول  4 و12 ت�صرين  االأخ��رية بني 

اأكتوبر من العام ذاته.

اأم�����ا ال������دور ال���ن���ه���ائ���ي، ف��ي��ق��ام يف 8 
و16  ذهابا   2021 الثاين  ت�صرين 

منه اإيابا.
وهنا قرعة الدور التمهيدي:

اإثيوبيا - لي�صوتو
ال�صومال - زمیبابوي

اإريرتيا - ناميبيا
بوروندي - تنزانيا

)�صوازيلند  اإي�صواتيني   - جيبوتي 
�صابقا(

بوت�صوانا - ماالوي
غامبيا - اأنغوال

ليبرييا - �صرياليون
موري�صيو�ص - موزمبيق

�صاو تاومي وبرن�صيب - غينيا بي�صاو
جنوب ال�صودان - غينيا اال�صتوائية

جزر القمر - توغو
ت�صاد - ال�صودان

ال�صي�صيل - رواندا
اأم����ا امل��ن��ت��خ��ب��ات امل��ع��ف��ي��ة م���ن خو�ص 
ال�صنغال  ف��ه��ي:  ال��ت��م��ه��ي��دي  ال�����دور 
وت����ون���������ص ون����ي����ج����ريي����ا واجل�����زائ�����ر 
والكامريون  وغ��ان��ا  وم�صر  وامل��غ��رب 
و�صاحل  ال��دمی��وق��راط��ي��ة  وال��ك��ون��غ��و 
العاج ومايل وبوركينا فا�صو وجنوب 
االأخ�صر  وال���راأ����ص  وغينيا  اف��ري��ق��ي��ا 
والغابون  وب��ن��ني  وزام��ب��ي��ا  واأوغ���ن���دا 
والنيجر  وم���دغ�������ص���ق���ر  وال���ك���ون���غ���و 
وليبيا وموريتانيا وكينيا وجمهورية 

اإفريقيا الو�صطى وزمیبابوي.

كوريون يحتجون على عدم 
م�ضاركة رونالدو يف ودية 

املوؤهلة لنه�ئي�ت ك�أ�ض الع�مل 2022

مواجهات قوية يف الدور التمهيدي للت�ضفيات الإفريقية 

اأعلن املدافع الدويل ال�صابق الفرن�صي باتري�ص اإيفرا اعتزاله كرة 
القدم، موؤكدا م�صيه يف م�صار نيل �صهادة التدريب بعد م�صرية 
تنقل فيها بني اأندية اأوروبية بارزة ال�صيما يوفنتو�ص االإيطايل 

ومان�ص�صرت يونايتد االإنكليزي.
وقال الظهري االأمین الدويل ال�صابق البالغ من العمر 38 عاما 
م�صريتي  “انتهت  �صبورت” االإيطالية  ديللو  “غازيتا  ل�صحيفة 

ر�صميا كلعب كرة قدم«.
اأ�صاف يف ا�صارة اىل اإمكانية انتقاله اىل مقاعد املدربني “بداأت 
من  +ب+  ب��درج��ة  ال��ت��دري��ب  يف  ���ص��ه��ادة  لنيل  دورة   2013 ع���ام 
اأنهيها كي  اأن  اأريد  االحتاد االوروب��ي لكرة القدم +ويفا+، واالآن 
اأنال �صهادة بدرجة +اأ+. يف غ�صون عام ون�صف عام �صاأكون جاهزا 

لل�صراف على فريق«.
ارت��دى قمي�ص و�صت هام يف جتربته االأخرية  الذي  اإيفرا  وذكر 
يونايتد  مان�ص�صرت  فريق  يف  ال�صابق  مدربه  بتوقع  امللعب،  يف 
العبيه  من  اثنان  ي�صبح  ب��اأن  فريغو�صون  األيك�ص  اال�صكتلندي 
احلايل  وامل��درب  اإيفرا  وهما  امل�صتويات”،  اأعلى  على  “مدربني 

ملنتخب ويلز راين غيغز.
هو  األ��ي��ك�����ص  “+ال�صري+  عليه  ف��ريغ��و���ص��ون  بف�صل  اإي��ف��را  واأق����ر 
مبثابة والدي. تقبلني كما اأنا، يف بع�ص االحيان قائدا ويف بع�ص 

االأحيان متعجرفا«.
ويزخر �صجل اإيفرا باالألقاب، من بينها لقب الدوري االنكليزي 
املمتاز خم�ص مرات، ولقب الدوري االيطايل مرتني، وبلغ نهائي 

مع  اللقب  واأح���رز  م���رات،  خم�ص  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  م�صابقة 
يونايتد عام 2008.

وعرف املدافع ال�صابق بت�صرفاته غري الريا�صية املثرية للجدل 
داخل امللعب اأو خارجه، على غرار ركله الأحد م�صجعي مر�صيليا 
عندما كان يدافع عن األوانه عام 2017، والتحقيق معه ب�صاأن 
املثليني جن�صيا” يف ني�صان اأبريل املا�صي عقب ن�صره على  “اإهانة 
جرمان  �صان  باري�ص  �صد  اإه��ان��ات  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
وج��م��اه��ريه والع��ب��ه ال�����ص��اب��ق ج���ريوم روث����ني، ب��ع��د خ���روج نادي 
العا�صمة من الدور ثمن النهائي لدوري االأبطال املو�صم املن�صرم 
اإيابا   3-1 ال�صابق يونايتد اثر خ�صارته على ار�صه  اأمام فريقه 

بعد فوزه ذهابا على ملعب “اأولد ترافورد” بهدفني نظيفني.

اإيفرا يعلن اعتزال كرة القدم 



مقتل عرو�س والعري�س يهرب 
يف حادث دموي مفجع يف م�صر، لقيت عرو�ص م�صرعها على يد 
زوجها بعد نحو 24 �صاعة فقط على عقد قرانهما، وذلك يف قرية 

مبحافظة املنوفية بدلتا النيل.
ووفقا ل�صحيفة ال�صروق امل�صرية فقد عرث على القتيلة التي رمز 
اإليها ب�” منار م.اأ.” جثة هامدة غارقة يف دمائها بقرية القرنني 

التابعة ملركز الباجور مبحافظة املنوفية.
وفيما نقل اجلثمان اإىل م�صت�صفى الباجور العام، اأ�صارت التحريات 
االأولوية، اإىل اتهام زوجها باأنه مرتكب اجلرمیة، وقتلها بعد مرور 
24 �صاعة فقط على زفافهما. وقال �صقيق املجني عليها  اأقل من 
ال�صبت  اإليها  واأن��ه ذهب  اإن زفافها كان يوم اجلمعة،  �صوؤاله  اأثناء 
للطمئنان عليها، ليجدها غارقة يف دمائها داخل �صقة الزوجية، 
“ال�صروق”  واأف��ادت  وا�صح.  ب�صكل  اجلرمیة  �صبب  يت�صح  اأن  دون 
التحفظ  اأوال بهروب الزوج، فيما نقلت �صحيفة “الوطن” اأنه مت 
عليه يف م�صت�صفى “بنها اجلامعي” م�صابا بجرح نافذ يف البطن، 

فيما تتوىل النيابة امل�صرية التحقيق.

ترك طفليه يف ال�ضيارة.. فقتلهما احلر 
وجهت ال�صرطة يف مدينة نيويورك عدة اتهامات، من بينها القتل 
غري العمد، لرجل بعد اأن ترك طفليه التواأمني يف ال�صيارة وذهب 

اإىل العمل، وغاب عنهما 8 �صاعات.
هما  فقط،  تهمتني  عن  لعقوبتني  ال�صجن  اأح��ك��ام  جمموع  ويبلغ 
القتل غري العمد واالإهمال املوؤدي اإىل الوفاة، 19 عاما على االأقل 

بح�صب حمامي املتهم خوان رودريغيز.
ذكر  وهما  التواأمني،  ت��رك  رودريغيز  اإن  نيويورك  �صرطة  وقالت 
ل�صيارة  اخللفي  املقعد  يف  واح���دا،  عاما  العمر  من  يبلغان  واأن��ث��ى 
هوندا اأكورد، يف برونك�ص بنيوروك، وذهب اإىل عمل يف م�صت�صفى 

قريب لقدامى املحاربني.
ووفقا ل�صحيفة نيويورك تامیز، فقد اأبلغ اأحد املارة �صرطة املدينة 

بوجود الطفلني يف ال�صيارة.
واأو�صحت اأنه عرث على الطفلني اجلمعة، الذي �صهد ارتفاعا حادا 
اأعلنت  ثم  ي�صتجيبان،  وال  الوعي  عن  غائبني  وهما  احل���رارة،  يف 

وفاتهما يف مكان احلادث.
الطفلني  وال���د  ا�صتدعت  اإن��ه��ا  ن��ي��وي��ورك  �صرطة  اإدارة  واأ���ص��اف��ت 
القتل  تهم  له  ووجهت  ال�صبت  يوم  وفينيك�ص(  )ماريزا  التواأمني 
االأطفال  رف��اه  وتعري�ص  الوفاة  اإىل  امل��وؤدي  واالإهمال  العمد  غري 
للخطر. ووفقا لهيئة االأر�صاد اجلوية، فقد و�صلت درجة احلرارة 
اأع��ل��ى م�����ص��ت��وى ل��ه��ا م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ن��ي��ات القرن  يف ذل���ك ال��ي��وم اإىل 

الع�صرين، كما نقلت �صبكة �صي اإن اإن االإخبارية االأمريكية.

ال�ضني تطور قطارا بتقنية غري م�ضبوقة
اإنه يجري  اآر �صي”،  اآر  قال يو وي بينغ، نائب رئي�ص �صركة “�صي 
العمل على تطوير قطارات متغرية ملقايي�ص امل�صار، وت�صري ب�صرعة 
ق�صوى تبلغ 400 كيلومرت يف ال�صاعة. واأ�صاف يو، اأن القطارات 
اجلديدة �صتكون قادرة على العمل بني خطوط ال�صكك احلديدية 
القيا�صية وال�صيقة والعري�صة، ما ي�صهل اإىل حد كبري ال�صفر عرب 

القارات، وفق ما نقلت وكالة “�صينخوا” ال�صينية للأنباء.
والبيانات  ال��ذك��ي  اال�صت�صعار  على  تعتمد  �صركته  اأن  ي��و  واأو���ص��ح 
لتقدمي  التقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا  اال���ص��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء  ال��ك��ب��رية 

جتربة اأكرث اأمانا واأكرث راحة و�صداقة للركاب.
وتعد �صركة “�صي اآر اآر �صي” التي يقع مقرها الرئي�ص يف بكني، من 

ال�صركات الرائدة يف �صناعة القطارات فائقة ال�صرعة.
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مكيف هواء قابل للرتداء
اأعلنت �صركة �صوين عن م�صروعها اجلديد »Reon Pocket«، وهو عبارة عن جهاز �صخ�صي للتربيد والتدفئة، 

بحجم �صغري، وقابل للرتداء.
واجلهاز ال يزال يف مرحلة التمويل، حيث يتوقع اأن يطلق يف 2020 ب�صعر ي�صل اإىل 175 دوالر، بح�صب املوا�صفات 

والقم�صان اخلا�صة به، وفق ما ذكر موقع “فريج” التقني.
بحيث  خا�ص،  داخلي  قمي�ص  يف  و�صعه  ي�صتطيع  امل�صتخدم  ف��اإن  اجلهاز،  يوفرها  التي  التربيد  ميزة  جانب  واإىل 

يتحول لوظيفة تدفئة الرقبة يف درجات احلرارة املنخف�صة.
ويدعم »Reon Pocket« تقنية التربيد الكهربائي احلراري، ويت�صل بتطبيق خا�ص على الهاتف املتحرك، من 

اأجل تفعيل التربيد اأو التدفئة.
وبف�صل العمل باال�صتعانة ب��”تاأثري بلتييه”، فاإن مرور تيار كهربائي يف و�صلة بني معدنني خمتلفني، يجعل درجة 

حرارة هذه الو�صلة ترتفع اأو تنخف�ص تبعا الجتاه مرور التيار.
واأجرت “�صوين” عددا كبريا من عمليات املحاكاة، حيث ي�صتطيع اجلهاز وفق ال�صركة تخفي�ص حرارة اجل�صم ل�13 
مئوية، كما اأن مبقدوره رفعها 8 درجات. و�صيزن اجلهاز 85 غراما، و�صيدعم نظامي “اآندرويد” و«iOS«، كما اأنه 
�صيدمج بطارية تدوم ل�24 �صاعة، و�صياأتي باإ�صدارين االأول �صيتيح التحكم باحلرارة يدويا، يف حني �صيتم تطوير 

الن�صخة االأحدث بحيث تتعدل احلرارة تلقائيا.
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العلماء ي�ضنعون اأول �ضائل مغناطي�ضي دائم
لعبت ال�صدفة دورا كبريا يف االكت�صافات واالخرتاعات العلمية والطبية، 
بحيث �صارت ال�صدفة مثل احلاجة، التي قيل فيها “احلاجة اأم االخرتاع«. 
وجاء اكت�صاف املغناطي�ص ال�صائل هذه املرة اأي�صا عن طريق ال�صدفة، حيث 

كان العلماء يجرون جتربة خمتلفة متاما عما تو�صلوا اإليه �صابقا.
جتربة  يجرون  اأمهر�صت  يف  ما�صات�صو�صت�ص  جامعة  يف  العلماء  ك��ان  فقد 
بريكلي  ل��ورن�����ص  خمترب  يف  االأب��ع��اد  ثلثية  الطباعة  ���ص��وائ��ل  با�صتخدام 
الوطني بهدف اإن�صاء مواد �صلبة، ولكن لها خ�صائ�ص ال�صوائل لتطبيقات 

الطاقة املختلفة، وفقا ملا ذكره موقع “فوك�ص نيوز” االإخباري.
بحيث  دائ��م،  مغناطي�صي  �صائل  هو  م��رة،  والأول  اإليه،  تو�صلوا  ما  اأن  غري 
خارجيا  معاجلتها  میكن  خمتلفة  اأ�صكال  اإىل  ال�صائلة  القطرات  تتحول 

للتنقل، وفقا لدرا�صة جديدة ن�صرت يف جملة “علوم«.
ما�صات�صو�صت�ص  بجامعة  البوليمرات  وهند�صة  علوم  يف  ب��ارز  اأ�صتاذ  وق��ال 
االآن  نعرف  لكننا  ع��ادة.  املغناطي�صات قوية  اأن  نتخيل  “اإننا  را�صل  توما�ص 
اأ�صكال خمتلفة  تتوافق مع  اأن  �صائلة میكن  اأنه میكننا �صنع مغناطي�صات 
كما نريد«. واأ�صاف يف ت�صريح ملوقع “اليف �صاين�ص” اأن القطرات ال�صائلة 

میكن اأن تغري �صكلها من كرة اإىل اأ�صطوانة اأو اإىل �صكل فطرية.
وخلل العمل يف املخترب على �صوائل الطباعة ثلثية االأبعاد، الحظ طالب 
الدكتوراة ت�صوبو ليو، ذات يوم، وهو قائد فريق البحث، اأن مواد الطباعة 
اأكا�صيد  ا�صم  عليها  يطلق  ممغنطة  جزيئات  من  امل�صنعة  االأب��ع��اد،  ثلثية 
احلديد، تدور بان�صجام تام على �صفيحة مغناطي�صية، وعندها اأدرك فريق 
مغناطي�صية،  اأ�صبحت  اجلزيئات،  فقط  ولي�ص  باأكملها،  البنية  اأن  البحث 

ولذلك قرروا اإجراء مزيد من البحث.

اأول ثنائي يتوج يف »لعبة فورتنايت«.. واجلائزة خيالية
اأ�صبح الروجي اإميل برغكوي�صت يدر�صن والنم�صاوي توما�ص ارنولد اأول 
ثنائي يتوج بطل للعامل يف لعبة “فورتنايت” وقد ح�صل على جائزة قدرها 
و”اأكوا”  “نريوك�ص”  با�صم  املعروفان  املراهقان  وف��از  دوالر.  مليني   3
يف  “فورتنايت”،  للعبة  عامل  كاأ�ص  اأول  يف  ال�صت  املباريات  من  مبباراتني 

فئة الثنائي يف نيويورك، وجمعا اأكرب عدد من النقاط.
منهما  كل  نال  وقد  وقال الفائزان “نعجز عن الكلم اإنه اأمر ال ي�صدق”. 

1.5 مليون دوالر.
وجنح الثنائي املرتابط جدا مرتني يف اتخاذ مواقع تعلو اللعبني االأخرين 
يف اللحظات االأخرية من املباراة الرابعة واخلام�صة مما و�صعهما يف موقع 
ح�صم الفوز ل�صاحلهما. فمن هذا املوقع يكونان قادرين على اإطلق النار 
ب�صهولة اأكرب على امل�صاركني االآخرين . وتقوم اللعبة على التواجد يف جزيرة 
مع العبني اآخرين على اأن يفوز ال�صخ�ص الذي ي�صمد حتى النهاية. ومع 

تقدم اللعبة ت�صيق امل�صاحة املتاحة مما ي�صرع احل�صم.

رئي�س وزراء يخو�س 
مغامرة يف الربية 

برنامج  م���ق���دم  ب���ري ج��ري��ل��ز  ق����ال 
“رجل  ال����ربي����ط����اين  امل����غ����ام����رات 
رئي�ص  اإن  الربية”  م��واج��ه��ة  يف 
ال����وزراء ال��ه��ن��دي ن��اري��ن��درا مودي 
�صين�صم اإليه يف مغامرة يف الربية 
بالهند لرفع الوعي باأهمية حماية 

الطبيعة.
ج���اه���دة حلماية  ال��ه��ن��د  وت�����ص��ع��ى 
البيئة واحلياة الربية لديها بينما 
ي�صبب عدد ال�صكان الكبري واالآخذ 
ال��ن��م��و ���ص��غ��ط��ا م���ت���زاي���دا على  يف 

الربية.
وكتب جريلز، جنم الربنامج الذي 
على  دي�صكفري،  قناة  على  ُيعر�ص 
 180 يف  للنا�ص  “�صيت�صنى  تويرت 
دول��ة روؤي���ة اجل��ان��ب غ��ري املعروف 
م����ن ���ص��خ�����ص��ي��ة رئ���ي�������ص ال��������وزراء 
يخو�ص  وه�����و  م������ودي  ن����اري����ن����درا 
مغامرة بالربية يف الهند للتوعية 
احليوانات  على  احل��ف��اظ  باأهمية 

وبالتغري البيئي«.
يف  عاما”   68“ م�����ودي  وي��ظ��ه��ر 
�صيارة  اإع��لن الربنامج وهو يقود 
كوربت  ج��ي��م  م��ت��ن��زه  داخ�����ل  اإىل 
باإر�صاد من  الهند  ب�صمال  الوطني 
وقطيع  لنمر  لقطات  مع  جريلز، 

اأفيال وغزالن ترك�ص عن بعد.
اأهم  “اأنت  مل���ودي  ج��ري��ل��ز  وي��ق��ول 
���ص��خ�����ص يف ال��ه��ن��د وم��ه��م��ت��ي هي 

حمايتك«.
الطبيعة  ن�صاأ يف  اإن��ه  م��ودي  وق��ال 
لعر�ص  ف��ر���ص��ة  ال���ربن���ام���ج  واإن 

احلياة الربية الرثية بالهند.
قوله  عنه  دي�صكفري  قناة  ونقلت 
“ع�صت ل�صنوات و�صط الطبيعة، يف 

اجلبال والغابات«.

بوتن يغط�س من اأجل »غوا�ضة «
بوتن،  ف��لدمی��ري  ال��رو���ص��ي،  الرئي�ص  ق�صى 
نزل  حيث  فنلندا،  خليج  يف  امل��ا���ص��ي،  ال�صبت 
اأج��ل م�صاهدة غوا�صة  م��ن  امل��اء هناك  حت��ت 
العاملية  احل������رب  اأث����ن����اء  غ���رق���ت  ���ص��وف��ي��ت��ي��ة 

الثانية.
بوتن  و�صل  الرو�صية،  البحرية  ي��وم  وع�صية 
على منت قارب اإىل جزيرة غوغلند، الواقع 
�صان  مدينة  غربي  كيلومرتا   180 بعد  على 
وفق  الغارقة،  الغوا�صة  مل�صاهدة  بطر�صربغ، 

“رويرتز«.
يف  وت�صتقر   SCH-308 نوع  من  والغوا�صة 
العام  منذ  م��رتا   50 عمق  على  اخلليج  ق��اع 

.1942
يف  الغوا�صة،  موقع  الرو�صي  الرئي�ص  وتابع 
حني كان غوا�صون ب�صدد ر�صم لوحة تذكارية 
اإال  ال��غ��وا���ص��ة  يكت�صف ح��ط��ام  امل��ك��ان. ومل  يف 
خلل العام املا�صي 2018، اأي بعد مرور  76 
عاما على احلادثة، وكان على منت الغوا�صة 

نحو 40 بحارا. 

»توؤدب« زوجها لأنه ينظر اإىل الن�ضاء      
اأج��ل��ت رح��ل��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة االأم��ريك��ي��ة ب��ني ميامي 
زوجها  غا�صبة  �صيدة  �صربت  بعدما  اأجن��ل��و���ص  ول��و���ص 
الركاب  ووث��ق  اأخ��ري��ات.  ن�صاء  اإىل  نظر  الأن��ه  باحلا�صوب 
كانت  وكيف  وزوج��ه��ا  امل���راأة  بني  القا�صية  امل�صاجرة  ه��ذه 
ت�صرخ عليه وت�صربه. ووقع احلادث يوم 21 يوليو على 

منت طائرة كانت تتجه من ميامي اإىل لو�ص اأجنلو�ص.
وت��ظ��ه��ر يف م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و، اأم��ريك��ي��ة ت��دع��ى تيفاين 
اإىل  النظر  اأتريد  وت�صتم زوجها:  ماكليمور وهي ت�صرخ 

الن�صاء االأخريات، اذهب اإىل اجلحيم.
الفرتة  ه��ذه  ويف  عقلك،  فقدت  لقد  زوج��ه��ا:  عليها  ورد 
ح����اول ط��اق��م ال��ط��ائ��رة ت��ه��دئ��ة ال��و���ص��ع وت��غ��ي��ري مكان 
ال��زوج القيام م�صت  ال��زوج، وبعدها عندما حاول  جلو�ص 
املطاف  نهاية  ويف  باحلا�صوب.    و�صربته  الزوجة  خلفه 
تاأخرت  ال�صبب  ولهذا  الطائرة،  الزوجني من  اإخ��راج  مت 
“�صبونتيك”، روى  االإق��لع. ووفقا لوكالة  الطائرة عن 
اأحد �صهود العيان: لقد قالت املراأة الكثري من التعليقات 

الوقحة والعن�صرية ومل يتم ت�صجيل معظمها.

ميزق ثعبانا باأ�ضنانه انتقاما 
اإن ابنه انتقم لنف�صه  قال والد رجل هندي ع�صه ثعبان 
راج  ابنه  اإن  رام  بابو  االأب  وق��ال  وقتله.  الثعبان  وع�ص 
عندما  ب�صراب  ي�صتمتع  منزله  يف  م�صرتخيا  كان  كومار 
ت�صلل الثعبان اإىل منزله يف والية اأوتار برادي�ص يف �صمال 
البلد ولدغه. واأ�صاف االأب “الثعبان ع�صه، ويف املقابل 

ع�ص هو الثعبان وقطعه باأ�صنانه ومزقه اإربا«.
و�صائل  وق��ال��ت  م�صت�صفى،  اإىل  ال��رج��ل  االأ����ص���رة  ون��ق��ل��ت 
اإعلم اإن حالته حرجة. وذكرت تقارير اأن الثعبان الذي 
لدغه من نوع ثعبان اجل��رذان الذي يعده اخل��رباء غري 
“هذا  راج كومار  �صينغ طبيب  ب��ي.  اإن.  ع��ادة. وق��ال  �صام 
م�صابني  ياأتون  اأنا�صا  “راأيت  واأ�صاف  بالتاأكيد«.  غريب 
بلدغة ثعبان، لكنني مل اأر من قبل �صخ�صا ع�ص ثعبانا 

ثم اأح�صره معه يف كي�ص«.

يدفع طفل اأمام قطار فيقتله 
 40 العمر  م��ن  يبلغ  اإري��رتي��ا  رج��ل  اإن  ال�صرطة  ق��ال��ت 
قادم  قطار  اأم��ام  عمره  من  الثامنة  يف  طفل  دف��ع  عاما 
اأم�ص  اأملانيا  يف  الرئي�صة  فرانكفورت  قطارات  حمطة  يف 
وال��دة الطفل كذلك لكنها  الرجل  االثنني فقتله. ودفع 
على  لي�صت  اإنها  ال�صرطة  با�صم  متحدثة  وقالت  جن��ت. 
علم باأي �صلة بني الرجل وال�صحيتني واإن دوافعه غري 
لل�صحفيني  نيومان  اإيزابيل  املتحدثة  وقالت  وا�صحة. 
االأربعني من عمره  يف  رجل  اأن  ال�صهود  �صهادة  “تفيد 
القطار  و�صول  لدى  الق�صبان  على  ووالدته  طفل  دفع 

ال�صريع. متكنت االأم، حمدا هلل، من اإنقاذ نف�صها«.
واأ�صافت “للأ�صف، ده�ص القطار ال�صريع الطفل وعمره 
“الرجل  وتابعت  قاتلة«.  بجروح  اأ�صيب  �صنوات.  ثماين 
املعني ... فر من املحطة بعد اجلرمیة. الحقه املارة، ومت 
القب�ص عليه قرب املحطة«. وقالت اإنه يجري ا�صتجوابه. 
وُنقلت والدة الطفل اإىل م�صت�صفى و�صيجري ا�صتجوابها 
على  �صفحتها  على  فرانكفورت  �صرطة  وكتبت  ك��ذل��ك. 
تويرت اأن امل�صتبه فيه من اإريرتيا. واأغلقت عدة اأر�صفة 

مبحطة قطارات فرانكفورت بعد الواقعة. اإيزابيال مونر خالل ح�صوره� العر�ض الأول لفيلم  »دورا ومدينة الذهب املفقودة«  يف لو�ض اأجنلو�ض ، ك�ليفورني�. رويرتز

�ضبط 13 طن 
كوكايني يف البحر

االأمريكيون  ال�صواحل  خفر  اأعلن 
تفكيك �صبكة ت�صم جتار خمدرات 
الكوكايني  م��ن  ط��ن��اً   13 و���ص��ب��ط 
خ�����لل ع��م��ل��ي��ات ق���ب���ال���ة اأم���ريك���ا 

اللتينية يف الفرتة االأخرية.
وعرث على املخدرات البالغة قيمتها 
حزم  يف  عائمة  دوالر  مليون   350
املحيط  �صرق  يف  الدولية  املياه  يف 
الهادئ على طول �صواحل املك�صيك 
بني  واجلنوبية  الو�صطى  واأمريكا 
نهاية يونيو ومنت�صف يوليو على 

ما اأو�صح خفر ال�صواحل يف بيان.
ويف ال�صياق نف�صه، ن�صر خرب خفر 
اأي��ام، فيديو مثريا  ال�صواحل، قبل 
على الطريقة الهوليودية للحظة 
ق�����ارب يحمل  م����ط����اردة وت���وق���ي���ف 
2300 رطل من الكوكاكيني، وهو 
ال��ط��ن، وذلك  ع��ن  م��ا يزيد قليل 

�صرقي املحيط الهادي.    
11 يف خفر  امل��ن��ط��ق��ة  وق����ال ق��ائ��د 
غوتييه  بيرت  االأم���ريال  ال�صواحل 
“لن ينتهي 13 طناً من الكوكايني 
يف �صوارع الواليات املتحدة ما يوفر 
�صنوا�صل  اأننا  للتاأكيد  فر�صة  لنا 
االإجرامية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ك��اف��ح��ة 
يوميا  تنقل  التي  للحدود  العابرة 

الكوكايني يف املحيط الهادئ«.
واأن���زل���ت امل���خ���درات يف م��رف��اأ �صان 

دييغو يف جنوب كاليفورنيا.
خفر  ف��ت�����ص   2019 م��ط��ل��ع  وم��ن��ذ 
ال�����ص��واح��ل االأم��ريك��ي��ون اأك���رث من 
من  اأك����رث  و���ص��ب��ط��وا  �صفينة  م��ئ��ة 
واأوقفوا  الكوكايني  م��ن  ط��ن  مئة 
مناطق  يف  فيه  م�صتبه   400 نحو 
���ص��رق املحيط  امل���خ���درات يف  ع��ب��ور 

الهادئ.

»حمام الوحل«.. ن�ضاط رائج على �ضواطئ بلغاريا
حت���ت اأ���ص��ع��ة ���ص��م�����ص ال�����ص��ي��ف احل���ارق���ة، يف�صل 
املاحلة  البحريات  وح��ول  يف  اال�صتحمام  البع�ص 
میكن  حيث  البلغاري  ال�صاحل  على  بورغا�ص  يف 
ي�صتقطب  �صحي” طبيعي  ب�”منتجع  اال�صتمتاع 
عددا متزايدا من الرواد. وت�صكل حمامات الوحل 
وال�صياح  لل�صكان  عقود  منذ  مهما  ن�صاطا  وامللح 
على ال�صواء، وهي باتت تنفتح على جمهور جديد 
ت��وج��ه ع���دد م��ت��زاي��د م��ن رواد العطلت  يف ظ��ل 
بلغاريا  يف  االأ���ص��ود  البحر  �صواطئ  اإىل  ال�صيفية 

املعروفة باأنها من بني االأرخ�ص يف اأوروبا.
امل�صهد يف املكان اآ�صر... فعلى بعد ب�صعة اأمتار من 
الوردية  اخللجان  من  �صل�صلة  تتواىل  ال�صواطئ، 
بالروا�صب  الغنية  ال�صميكة  مياهها  م��ع  ال��ل��ون 

املعدنية والبقايا الع�صوية.
ويف جزء من االأحوا�ص، يتم جمع امللح ومعاجلته 
يف م�صنع جماور فيما يعج اجلانب االآخر باآالف 
الزوار، الذين می�صون النهار يف تغطية اأج�صامهم 

بالوحل الذي ُتن�صب اإليه مزايا علجية هامة.
ال�صحي”  “املنتجع  منطقة  يف  امل��ي��اه  وتت�صكل 

يبداأ  عندما  امللح  ا�صتخراج  م�صار  خلل  طبيعيا 
بالتبخر. وه��ي حت��وي مزيجا من  م��اء احل��و���ص 
ال�صوديوم  ك��ل��وري��ت  ي�صمل  مب��ا  امل��ع��دن��ي��ة  امل����واد 
وين�صح  وال��ك��ربي��ت.  والبوتا�صيوم  واملغني�صيوم 
املفا�صل  اأوج������اع يف  ل���ع���لج ج��م��ل��ة  امل���زي���ج  ب���ه���ذا 

والع�صلت.
التقاطهم  ل��دى  املوقع  ال��زوار يف  وتعلو �صحكات 
�صورا باأج�صامهم املغطاة بالكامل من الراأ�ص اإىل 
اأخم�ص القدمني بالوحل االأ�صود الذي ُيجمع من 
االأحوا�ص التي میكن للأ�صخا�ص اأن يعوموا فيها 
الكبري  تركيزها  بفعل  لل�صباحة  حاجة  دون  من 
مولر  غريهارد  االأمل��اين  ال�صائح  وبح�صب  بامللح. 
“70 عاما”، وهو من ال��زوار الدائمني ل�صواطئ 
ب��ورغ��ا���ص، ف��اإن اال�صتحمام يف ال��وح��ل االأ���ص��ود يف 
يوؤكد  اإذ  ترفيهي،  ن�صاط  لي�ص جمرد  املوقع  هذا 

اأن ذلك خفف من اآالم دائمة يف الكتف.
املجيء  “اأحب  ج�صمه  الوحل  غطى  وق��د  ويقول 
اإىل ه��ن��ا ك��ل��م��ا ���ص��ن��ح��ت يل ال��ف��ر���ص��ة، ه���ذا جيد 

جدا«.

كاردي بي تدين عن�ضرية ترامب 
انتقدت النجمة االأمريكية  كاردي بي  رئي�ص الواليات املتحدة االأمريكية،  

لت�صرفات  اك��رتاث��ه  وع��دم  ت��رام��ب  فيه  عن�صرية   واأدان����ت  ترامب ،  دون��ال��د 
ال�صرطة االأمريكية، بحق املواطنني اأ�صحاب الب�صرة امللونة.

قالت كاردي بي: “يف كل مرة اأرى فيها رجًل اأ�صود يقتل اأو يتعر�ص ل�صوء 
لقد   ...“ يهتم؟  اأح��د  م��ن  ه��ل  اأق���ول فقط   ، ال�صرطة  اأي���دي  على  املعاملة 

توقفت عن قول ذلك الأن ال اأحد يهتم... ال اأحد يهتم... اإنه ال يهتم »
املتحدة  ال��والي��ات  لرئي�ص  تاأييدها  اأظ��ه��رت  مبا�صرة،  غ��ري  وبطريقة  كما 
رف�صه  ح��ول  راأي��ه��ا  تعليقها  على  اأ���ص��اف��ت  بعدما  اأوب��ام��ا،  ب���اراك  ال�صابق، 
االأقل  “على  قائلًة:  االأ���ص��ود،  العرق  اأ�صحاب  بحق  العن�صرية  للنتهاكات 
عندما كان اأوباما رئي�ًصا ، اأ�صدر بياًنا يخربك فيه باأنه ي�صعر باأنه خاطئ 

- اأخربنا اأنه يهتم«.


